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Ve zvonici je zav en zvon „ Marie“ z roku 1689 od náchodského 
mistra zvona e . Zvon , vysoký 70 cm 
a vážící 650 kg je poz statkem n kdejší sestavy t ran barokních zvon , 
které nahradily sedm starších zvon , zni ených p i požáru v roce 1628. 
Zachovaný zvon je nejmenší z celého souboru  figurální 
vlis s výjevem Orfea, který okouzluje zv svou hudbou a na plášti 

.
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reliéfy  Panny Marie a Křtu Páně

Jeremiáše Schrottera

č

zdroj: internet

„INTELLIGAM IN VIA IMMACVLATA QVANDO VENIES AD ME 
PSALMVS 100 ANNO 1689“ nápis na zvonu



Srdce „Panny Marie“

Zvonice na staré pohlednici,
v popředí historická zástavba

necitlivě zbouraná v 70. letech 
20. stol.

I v zimě je pohledná…

Pohled od kostela sv. Gotharda

Pohled z Nám. Arnošta 
z Pardubic

Zachované nápisy na schodišti

Foto archiv ČBZ
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Kresba Jiří Filípek 

V těsné blízkosti kostela sv. Gotharda na Náměstí Arnošta z Pardubic 

v severovýchodním rohu, dnes jiţ zrušeného hřbitova, stojí zvonice, 

kamenná věţ tvořící spolu s věţí chrámu sv. Gotharda dominantu města.  
 

Hranolová, pozdně gotická stavba, byla zbudována převáţně 

z pískovcových kvádrů a smíšeného kamene, její půdorys činí necelých 

77,5 m2 a je vysoká 40 m s dvěma patry. Z vnějšku věţe jsou patrné dvě 

profilované římsy, oţivující strohost rovných zdí. Zdivo stavby je  

u základů asi 2 m silné. Střecha věţe je nízká, sedlová, krytá pálenou střešní 

krytinou. V horní části věţe jsou veliká, zahrocená okna, orientovaná na 
všechny světové strany. K jiţní části přiléhá schodiště navenek víceboké, 

uvnitř kruhovité do šroubovice. Nad vchodem je vysekán letopočet 1578. 

Vybudována byla v letech 1578 aţ 1580 místním kameníkem Pavlem a 

mladoboleslavským tesařem Petrem Janusem. V přízemí se nacházelo 

pravděpodobně obydlí zvoníka přístupné ze západu samostatným 

pravoúhlým portálem s profilovaným ostěním. 

Ve věţi byly v druhém patře zavěšeny původně tři raně barokní zvony 

různé velikosti, které nahradily sedm starších zvonů, zničených při poţáru 

v roce 1628. Z nich se zachoval jen ten nejmenší. Je dílem náchodského 

mistra zvonaře Jeremiáše Schrottera a jak u zvonů bývá zvykem, byl 

pojmenován „Panna Marie“ (někdy se uvádí jen „Marie“. Jeho popis 
uvádíme na obálce tohoto čísla. Podobná věţ stojí také v blízké vesnici 

Přistoupim (cca 3 km od ČB). Věţ stojí v centru obce v bezprostřední 

blízkosti kostela sv. Václava a proti někdejší přistoupimské tvrzi. 

(přestavěné na faru, dnes v soukromých rukách). 

Českobrodská zvonice prošla v posledním období pouze jednou větší 

opravou a to opravou střechy v devadesátých letech. Od té doby se neustále 

rok co rok plánuje generální oprava pláště zdiva, výměna některých silně 

zvětralých kamenů, vyčištění a konzervace zdiva a další úpravy interiéru. 

Zatím se nenašel dostatek finančních prostředků k nějaké větší opravě,  

i kdyţ by si to stavba nepochybně zaslouţila. Blýská se ovšem na lepší 

časy…  
Po dohodě a díky vstřícnosti majitele, coţ je církev římsko-katolická, byla 

posílena myšlenka lepšího vyuţití a zviditelnění této památky. Město Český 

Brod nechalo zpracovat návrh projektu zpřístupnění věţe veřejnosti. 

Myšlenka jistě chvályhodná, její realizace je ovšem poněkud obtíţnější. 

Především je nutné zabezpečit zvonici po stránce stavební, realizovat nutné 

opravy a kvůli bezpečnosti návštěvníků schválit a uskutečnit některé úpravy 

interiéru, vstupu do věţe a v neposlední řadě stanovit pravidla provozu. 

V zásadě lze jiţ nyní říci, kterých oblastí se úpravy budou týkat. Především 

tedy kamenické práce na plášti věţe, vybudování bezpečných vnitřních 

podlaţí a samozřejmě s tím související rekonstrukci nebo znovupostavení 

přístupového schodiště a to „jak nejvýše to půjde“. V posledním podlaţí 
bude nutné uzpůsobit pod dohledem památkářů okenní otvory 

k dokonalému výhledu do města a krajiny. Nabízí se i myšlenka instalace 

menší drobné expozice z dějin města s originálními exponáty nebo jejich 

replikami. Samozřejmě by v plném rozsahu zůstala zachována její prvotní 

funkce, tj. provoz vyzvánění na zavěšený zvon podle potřeb církevních 

obřadů. Město se v současné době pokouší pro tento projekt zajistit finanční 

prostředky i ze zdrojů EU. 

Idea byla ještě rozvinuta o vytvoření menšího prohlídkového okruhu, který 

by začínal v českobrodském podzemí, pokračoval případně prohlídkou 

chrámu sv. Gotharda a jeho nejbliţšího okolí a byl by zakončen návštěvou 

zvonice a expozice v ní. Dostala název „Od podzemí ke střechám“. 
Věříme, ţe se podaří všechny tyto plány uskutečnit a myšlenka zachování 

této kulturní památky pro příští generace bude zcela naplněna. 

 

 Zdenka Bočková 

Minulost a budoucnost českobrodské zvonice 
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Věstník samosprávy 
Č E S K O B R O D S K Ý  Z P R A V O D A J  

co se děje na radnici a ve městě 

aneb 

Souhrn z 19. řádného jednání rady města, konané dne 2008-08-28 16:00 v kanceláři tajemníka 

MěÚ 
 

1. Návrh na odpis pohledávky (205/2008). Rada města schvaluje odpis pohledávky ve výši 3.611,60 Kč 

2. Příspěvek na fasádu čp. 10 a čp. 18 Český Brod (206/2008). Rada města schvaluje příspěvek na opravu fasád domů čp. 

10 a čp. 18, Husovo nám, Český Brod ve výši 24.000 Kč (2×12.000 Kč), které jsou ve vlastnictví paní Blanky Kazilové, 

Husovo nám. 10, 282 01 Český Brod. 

3. Konec nájemní smlouvy – Pozemky za školou, Český Brod (207/2008). Rada města souhlasí 

s podáním výpovědi z nájmu na pozemky PK 997/1 – 5.823 m a PK 999/1 – 7.777 m2 v k. ú. Český Brod Ing. Janu Královi, 

Břeţany 11/23, Český Brod. Nájem končí za rok ode dne doručení výpovědi dle Občanského zákoníku § 677, odst. 2. 

4. Bezúplatná směna pozemků v k. ú. Štolmíř (208/2008). Rada města vyhlašuje záměr bezúplatné směny pozemků v k. ú. 

Štolmíř dle vyhotoveného geometrického plánu č. 848–63/2008. Z majetku manţelů Vlasty a Václava Josífkových, Štolmíř 

102 – celkem 62 m2 – do majetku Města Český Brod pozemek: pč. st. 75 – díl „k“ – 62 m2. Z majetku Města Český Brod – 

celkem 61 m2 – do majetku manţelů Vlasty a Václava Josífkových pozemky: pč. 64/1 – díl „f’ – 2 m2 pč. 64/l-díl“c“-15 m2 

pč. 64/7 – 44 m2 

5. Návrhy na změnu č. 06 územního plánu sídelního útvaru Český Brod (209/2008). Rada města 

doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit pořízení změn č. 06 územního plánu sídelního útvaru Český Brod pro 

pozemky a lokality dle důvodové zprávy, v kat. území Český Brod, Štolmíř a Liblice. 

6. Pronájem nebytového prostoru čp. 6, nám. Arnošta z Pardubic (210/2008). Rada města I. schvaluje 

pronájem nebytového prostoru o velikosti 73 m2 v čp. 6 Nám. Arnošta z Pardubic, GE Money Bank, a. s., se sídlem Praha 4 – 

Michle, Vyskočilova 1422/1 a, IČ 25672720 za nabízenou cenu 3000 Kč/m2/rok s inflační doloţkou. Nájemní smlouva se 

uzavírá na dobu určitou 5 let. Nájemní vztah vznikne 1. 9. 2008 s tím, ţe placení nájmu vzhledem k přípravným stavebním 

pracím bude od 1. 11. 2008. II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem nájemní smlouvy na 

nebytový prostor v čp. 6, Nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod. 

7. Výpověď z nájmu nebytového prostoru v čp. 6 (211/2008). Rada města I. souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy  

č. 136/2007/OSMM, uzavřené s Miloslavou Fraňkovou, bytem Ţiţkova 522, Český Brod, na nebytový prostor v čp. 6, Nám. 

Arnošta z Pardubic, Český Brod. Výpovědní lhůta je tříměsíční, nájem bude ukončen po uplynutí této lhůty. II. vyhlašuje 

záměr na pronájem nebytových prostor v čp. 6, Náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod o celkové výměře 12,5 m2 předem 

určenému zájemci GE Money Bank a. s., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1 a. Jedná se o jednu místnost přístupnou přes 

chodbu zadním vchodem. 

9. Vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 2 v čp. 47, nám. Arnošta z Pardubic (212/2008) 

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 2 v domě čp. 47, nám. Arnošta z Pardubic Český Brod, za minimální 

nájemné 7.000 Kč měsíčně bez sluţeb, formou obálkové metody. Byt je umístěn v přízemí domu čp. 47, o velikosti 2+1  

o celkové výměře 83,15 m2. Rekonstrukci bytu provedou nájemci na své náklady a vloţené investice budou povaţovány za 

předplacené nájemné. Nabídky v zalepené obálce, označené slovy: „NEOTVÍRAT – byt č. 2/47“ předejte do podatelny Města 

Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic čp. 56, 282 24 Český Brod nejpozději do 24. 9. 2008 do 16.00 hod. Nabídka bude 

obsahovat jméno, příjmení, bydliště ţadatele a nabízenou výši nájmu. Na nabídky zájemců, kteří nemají uhrazeny závazky 

vůči Městu Český Brod, nebude brán zřetel. 

Jaromír Fischer, starosta města 

 

Souhrn z 20. mimořádného jednání rady města, konané dne 2008-09-04 16:00 v kanceláři 

tajemníka MěÚ 
 

1. Dohoda o způsobu úhrady (213/2008). Rada města I. souhlasí s uzavřením dohody o způsobu úhrady pohledávek a 

závazků mezi Městem Český Brod a Nemocnicí s poliklinikou Český Brod p. o. na jedné straně a společnostmi PP Hospitals 

s. r. o. a MEDIGROUP a. s. na straně druhé, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení, II. pověřuje 

starostu města Český Brod Jaromíra Fischera a ředitelku p. o. NsP Český Brod Ing. Lucii Hovorkovou podpisem této dohody.  

Jaromír Fischer starosta města 

 

Souhrn z 21. řádného jednání rady města, konané dne 2008-09-11 16:00 v kanceláři tajemníka 

MěÚ 
 

1. Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2008 (214/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod 

schválit rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2008 dle přílohy, která je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení. 
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Rozpočtové příjmy se zvyšují na 180.993,29 tis. Kč, provozní výdaje se zvyšují na 126.771,29 tis. Kč, investiční výdaje se 

sniţují na 54.222 tis. Kč. Poloţka financování se sniţuje na nulu. 

2. Rozpočtový výhled na rok 2009 – 2011 (215/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit 

rozpočtový výhled na rok 2009 aţ 2011 ve znění přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení.  

3. Havárie kanalizace Slezská ul. (216/2008). Rada města pověřuje odbor správy majetku přípravou výměny kanalizačního 

řadu včetně přípojek (odstranění havárie na kanalizaci) – ve Slezské ul. v Českém Brodě. 

4. Zborovská ul. (217/2008). 

Rada města pověřuje odbor správy majetku přípravou výměny vodovodního řadu v ul. Zborovská, výměny vodovodního řadu 

včetně přípojek a výměny kanalizačního řadu včetně přípojek v ulici Krále Jiřího. 

5. Fasáda + oplocení budovy školní druţiny v Českém Brodě, ul. Ţelivského č. p. 171 (218/2008) 

Rada města I. schvaluje jako zhotovitele akce „Fasáda + oplocení budovy školní druţiny v Českém Brodě, ul. Ţelivského čp. 

171“ firmu KONSTRUKTIS – vyšší dodavatelství staveb, a. s., Kutnohorská 55, 109 00 Praha 10, IČ: 26725916, DIČ: 

26725916. II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o dílo s firmou KONSTRUKTIS – 

vyšší dodavatelství staveb, a.s., Kutnohorská 55, 109 00 Praha 10, IČ: 26725910. 

7. Prodej bytu č. 1256/9 – Palackého ul., Český Brod (219/2008). Rada města vyhlašuje záměr na prodej volného bytu č. 

1256/9 o velikosti 26,83 m2 1+KK v čp. 1256, ul. Palackého, Český Brod včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 

2683/173205 na společných částech domu čp. 1256 na pozemku pč. st. 1580 a pozemku pč. st. 1580  

o výměře 279 m2, v k. ú. a obci Český Brod za minimální cenu 1.000.000 Kč, prostřednictvím realitní kanceláře EVROPA 

realitní kancelář Kolín, s. r. o., IČ 28167759. Koncept smlouvy o nevýhradním zprostředkování je nedílnou součástí originálu 

zápisu k tomuto usnesení. Zájemce musí mít uhrazeny veškeré závazky vůči Městu Český Brod. 

8. Prodej bytu č. 1256/19 – Palackého ul., Český Brod (220/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český 

Brod schválit prodej bytové jednotky č. 1256/19 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4146/173205 na pozemku pč. st. 

1580 a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod na společných částech domu čp. 1256 panu Stefanu 

Šípošovi, Nemocnice PP Hospitals, Ţiţkova 282, Český Brod za kupní cenu 1.200.000 Kč, přičemţ částka ve výši 1.045,07 

Kč z kupní ceny je předmětem odvodu do státního rozpočtu dle „darovací smlouvy č. 261/2002 ze dne 18. 3. 2002“. 

Úhrada schválené kupní ceny se bude řídit „Zásadami pro prodej bytů“ – článek 6 – 7. Poplatek za vklad (kolek 500 Kč) 

hradí kupující. Nabyvatel musí mít uhrazeny veškeré závazky vůči Městu Český Brod. 

9. Dodatek č. 2 ke smlouvě s PP Hospitals (221/2008). Rada města I. ruší usnesení RM č. 148/2007 ze dne 12. 7. 2007, 

usnesení RM č. 196/2007 ze dne 6. 9. 2007, usnesení RM č. 220/2007 ze dne 20. 9. 2007, usnesení RM č. 10/2008 a usnesení 

RM č. 178/2008 ze dne 10. 7. 2008. II. schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 16/2007/OSM ze dne 8. 2. 2007, 

uzavřené mezi Městem Český Brod a PP Hospitals, s. r. o. Tímto dodatkem se mezi pronajímatelem a nájemcem mění čl. I – 

předmět nájmu, vymezení nájmu, účel nájmu a čl. IV., bod 1 – výše nájemného. III. pověřuje starostu města Český Brod 

Jaromíra Fischera podpisem Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 16/2007/OSM ze dne 8. 2. 2007. 

10. Souhlas s podnájmem bytu (222/2008). Rada města schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. 11 na adrese Český 

Brod, Masarykova 1197, s panem Janem Kosem a paní Kristýnou Kosovou. 

11. Přidělení názvu ulice – V Lánech (223/2008). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit název 

místní komunikace „V Lánech“, komunikace je na pozemku č. 1058/20 v k. ú. Český Brod, spojnice mezi ulicemi Na 

Křemínku a ulicí V Lukách. 

12. Mateřská škola Sokolská – souhlas s převodem z fondu reprodukce majetku (224/2008) 

Rada města souhlasí s převodem částky 230.000 Kč p. o. MŠ Sokolská, z fondu reprodukce majetku do fondu rezervního na 

dofinancování zařízení přístavby mateřské školy. 

13. Revokace usnesení č. 181/2008 a DODATEK č. 1 „Zásad pro prodej bytů v čp. 1256, Český Brod“ (225/2008). Rada 

města I. revokuje usnesení rady města č. 181/2008 ze dne 17. 7. 2008. II. doporučuje zastupitelstvu města schválení dodatku 

č. 1 „Zásad pro prodej bytů v čp. 1256, Český Brod“ – a to v článku 11 (Nakládání  

s byty typu III, na jejichţ uţívání je uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou) – rozšíření o odstavec ve znění: byty  

č. 1256/3, 1256/7, 1256/20 a 1256/39 budou nabídnuty stávajícím nájemníkům za ceny stanovené znaleckými posudky.  

14. Udělení výjimky v počtu zapsaných dětí do Mateřské školy (226/2008). Rada města schvaluje výjimku v počtu 

zapsaných dětí do Mateřské školy Český Brod – Liblice, Lstibořská 183, okr. Kolín pro školní rok 2008/2009. Počet 

zapsaných dětí se zvyšuje z 24 na 25 na třídu mateřské školy dle hygienické kapacity třídy. 

15. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v čp. 47 nám. Arnošta z Pardubic (227/2008). 

Rada města I. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 v domě čp. 47, Náměstí Arnošta z Pardubic, Český 

Brod s paní Kovářovou Lenkou a panem Kovářem Janem, bytem Krále Jiřího 332, Český Brod s platností od 1. 10. 2008 na 

dobu neurčitou za regulované nájemné. Jedná se o byt ve třetím nadzemním podlaţí, typ 2+1, o celkové výměře 58,24 m2. 

Podmínkou je ukončení nájemní smlouvy na byt 2+1 na adrese Krále Jiřího čp. 332, Český Brod. II. pověřuje starostu města 

Český Brod Jaromíra Fischera podpisem nájemní smlouvy. 

16. Odborná pomoc s přípravou veřejné zakázky (228/2008). Rada města I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zajištění 

odborné pomoci s přípravou veřejné zakázky na provozování činností technických sluţeb s firmou ACE, II. pověřuje starostu 

města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o dílo. 

 

Jaromír Fischer starosta města 

http://www.cesbrod.cz/section/radamesta 

http://www.cesbrod.cz/category/usneseni-zastupitelstva 
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Blokové pokuty na místě zaplacené 58.000 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku 90.000 Kč 

Parkovací automaty 87.947 Kč   

Poplatky za trţnici 6.600 Kč  

Celkem 242.547 Kč 

Z deníku Městské policie – srpen 2008 ilustrační foto 

01. 08. 2008  Spolupráce s odborem správy majetku města – kontrola bytu na Nám. A. z Pardubic. 

   Řešení krádeţe zboţí v prodejně LIDL – předáno PČR. Plnění veřejnoprávní smlouvy 

   měření rychlosti radarem v obci Tuchoraz.                                                               

02. 08. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Krupá.                                                                                                                            

04. 08. 2008  Nález peněţenky v ordinaci lékaře-předání peněţenky majiteli. Řešení krádeţe zboţí  

  v  prodejně Diskont Plus-vyřešeno blokově na místě. 

05. 08. 2008  Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Doubravčice. Měření 

 rychlosti v Českém Brodě ulice Ruská. 

06. 08. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Poříčany.                                                               

07. 08. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Nová Ves II.                                                                                                                                                                                                                  

08. 08. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Tismice a Břeţany II.                                                                                                                  

09. 08. 2008 Měření rychlosti v Českém Brodě ulice Klučovská.                        

12. 08. 2008 Měření rychlosti v obci Liblice a dohled nad dodrţováním zákazu vjezdu NA. 

13. 08. 2008  Spolupráce s PČR – vloupání do bytu v ulici Palackého. Oznámení o propadlé vozovce 

 v ulici Slezská – předáno TS zajištění dopravního značení. 

14. 08. 2008  Krádeţ obnošeného šatstva v ulici Na Cihelně – vyřešeno blokovou pokutou na místě. 

 Oznámení o vloupání do OA v ulici Ţitomířská – předáno PČR. Prověření oznámení  

  o  týrání psa v ulici Štolmířská – negativní. Měření rychlosti v obci Liblice a dohled 

 nad dodrţováním zákazu vjezdu NA. 

15. 08. 2008  Spolupráce s PČR – pátrání po odcizené Babetě zelené barvy – negativní. Na základě 

 oznámení občanky nalezena stříbrná Babeta v ulici Havlíčkova (přestříkaná), přivolána 

 PČR a vyrozuměn majitel, který si Babetu převzal. 

18. 08. 2008  Zadrţení pachatele TČ  maření výkonu úředního rozhodnutí a předání pachatele PČR.          

19. 08. 2008 Měření rychlosti v obci Liblice a dohled nad dodrţováním zákazu vjezdu NA. 

21. 08. 2008  Asistence s odborem dopravy značení v obci Nová Ves II. Řešení krádeţe zboţí  

  v prodejně Diskont Plus – vyřešeno blokově na místě 2×. 

22. 08. 2008  Řešení krádeţe zboţí v prodejně Diskont Plus – vyřešeno blokově na místě 2×. 

 Asistence s PČR při napadení v bytě.                             

23. 08. 2008 Oznámení o rušení nočního klidu v obci Zahrady – vyřešeno na místě domluvou. 

26. 08. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Krupá.                                                                                                                                                                                         

27. 08. 2008 Sběr injekční stříkačky v parku u pivovaru.                                                            

28. 08. 2008  Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Tuklaty. Měření 

 rychlosti v obci Liblice a dohled nad dodrţováním zákazu vjezdu NA. Měření 

 rychlosti  v ulici Jana Kouly a Prokopa Velikého. 

30. 08. 2008 Řešení krádeţe zboţí v prodejně Diskont Plus-vyřešeno blokově na místě 3×. 

 

Zvýšená kontrolní činnost hřbitova. Zvýšená kontrolní činnost u garáţí za BČ Pap Oil a na parkovištích 

před Diskonty Plus a Lidl. Zvýšená kontrolní činnost na nádraţí ohledně pořádku a dodrţování 

tabákového zákona. Upozorňování fyzických a právnických osob na dodrţování místních vyhlášek. 

Zajišťování provozu parkovacích automatů a provozu trţnice. Spolupráce s jednotlivými odbory při 

MěÚ Český Brod. Kontrolní činnost v areálu nemocnice a kontrola sklepních prostor v nemocnici. 

 

Jan Svoboda 
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Městská knihovna v Českém Brodě připravila pro své čtenáře i ostatní veřejnost od 6. do 12. října 2008 

Týden otevřených dveří 
Čeká na Vás:   moţnost prohlídky všech prostor knihovny 

 akce Knihovna pro celou rodinu (při registraci nového dospělého čtenáře moţnost registrace dítěte 

 zdarma) 

 bazar knih (prodej darů a duplikátů) 

 výtvarná akce Podzimní listování (výstavka řetězů z barevných listů, které vytvořili během září 

 čtenáři dětského oddělení různými výtvarnými technikami) 

 výstavka knih Z díla Karla Čapka (jako součást celostátní kampaně Česko čte Čapka k 70. výročí 

 úmrtí  významného českého spisovatele) 

 Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váţí knih, váţí si zároveň své duchovní 
nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou literaturu. 

Karel Čapek 

Výběr z kniţních novinek za červenec 

a srpen 2008 
Naučná literatura 

Clay, Catrine: Král, císař, car 

Česal, Aleš: Toulky tajemnými místy Čech 

Fellows, Virginia M.: Shakespearův kód 

Froydová, Maria: Kluci v akci I-IV 

Gajda, Radola: Moje paměti 

Himmler, Katrin: Bratři Himmlerové 

Horáková, Šárka: Alţběta Báthoryová 

Jiránek, Jiří: Výbuch nad tajgou 

Kipp, Angelika: Vyrábíme s nejmenšími 

Kuras, Benjamin: Kulinářská velmoc Británie 

Loněk, Pavel-Rys, Lubomír: Obsluhoval jsem hokejového krále 

Middlebrook, Martin: Nálet na Peenemúnde 

Svobodová, Blanka: Kdyţ doma bylo v Austrálii 

Šámal, Zdeněk: Objektiv z Ruska 

Volný, Sláva: Kvadratura času aneb Jak jsem doklopýtal do 

srpna 68 

Beletrie 

Bauer, Jan: Ve sluţbách Svatoplukových 

Bobák, Jindřich: Dávné pověsti národa českého 

Braun, Lilian Jackson: Kočka, která cítila krysu 

Brdečková, Tereza: Listy Markétě 

Brodrick, William: Zahrady mrtvých 

Castillon, Claire: Havěť 

Coe, David B.: Potomci Amarida 

Cussler, Clive: Navigátor 

Donegan, Greg: Brána Atlantidy 

Dozois, Gardner: Vzdálené obzory 

Filip, Ota: Osmý čili nedokončený ţivotopis 

Gibson, Ráchel: Sex, lţi a rande přes internet 

Glazar, Richard: Treblinka, slovo jak z dětské říkanky 

Gregory, Philippa: Královský rozmar 

Hawks, John Twelve: Temná řeka 

Chaviano, Daína: Ostrov nekonečných lásek 

Christie, Agatha: Záhadný pan Quin 

Jacq, Christian: Pomsta bohů I, II 

Kisch, Egon Erwin: Hřbitov bohatých psů 

Kurzem, Mark: Maskot 

Lansens, Lori: Děvčata 

Morawetz, Herbert: Mých devadesát let 

Musso, Guillaume: Protoţe tě miluji 

Neomillnerová, Petra: Psí zima 

Pavlosková, Karin: Ztroskotat a zvítězit 

Rečková, Jana: Zapomenutí 

Roth, Philip: Sabbathovo divadlo 

Steinová, Dagmar: Vzpomínání 

Stoker, Bram: Hadí zámek 

Yellin, Tamar: Záhada domu Šeferů 

Dětská literatura 

Disney, Walt: VALL-I 

Harris, Joanne: Znamení run 

Hrnčíř, Pavel: Komínek a Budíček 

Mikulka, Lumír: Letní olympijské hry 

Piráti, poklady, dobrodruţství 

Procházková, 

Markéta: Abeceda 

pro mrňousky 

(předškoláčky i 

prvňáčky) 

Reichardt, Hans: 

Známky 

Scott, Heather: 

Kung Fu Panda 

Sis, Petr: Tři zlaté 

klíče 

Šandera, Jiří: Hurá 

do školky 

Vasold, Manfred: 

Kříţové výpravy 

Městská knihovna v Českém Brodě 
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Plánování sociálních služeb v Českém Brodě 

Občané mohou říci, co potřebují 

 
Pečujete o své staré rodiče? Postrádáte sluţby, které by starším občanům pomohly s přípravou jídla nebo péčí 

v případě, ţe nejste doma? Potřebujete pomoci s péčí a poradenstvím pro vaše děti? Znáte situace, kdy pomoc 

seniorům či zdravotně postiţeným selhává? Nenechává vás v klidu chování osob, které ţijí v rozporu s běţnými 

normami? Víte o jiných potřebách lidí, kteří potřebují pomoc druhé osoby při zabezpečení svých základních 

potřeb jako je jídlo, ubytování nebo zapojení do společenského ţivota? Právě Vás můţe zajímat tento článek. 

Město Český Brod zahájilo v září proces plánování sociálních sluţeb. Cílem je odhalit potřeby dalšího rozvoje 

v oblasti péče o seniory, zdravotně postiţené, sluţeb poskytujících pomoc rodinám s dětmi či pracujících 

s osobami, které ţijí v rozporu se společenskými normami. Plán sociálních sluţeb navazuje na Strategický plán 

města Český Brod, který byl vytvořen v loňském roce. Jeho úkolem je doplnit stávající potřeby a vypracovat 

podklady pro realizaci konkrétních opatření, které by měly zkvalitnit sluţby pro občany města. 

Plánování sociálních sluţeb vychází z předpokladu, ţe senioři, lidé se zdravotním postiţením, rodiny s dětmi  

a osoby o ně pečující sami nejlépe vědí, co potřebují. Pokud někdo pečoval o své nemohoucí rodiče, můţe říci, 

jaké sluţby fungují a co by bylo dobré zlepšit či zavést. Občané také mohou sdělit, jak si představují péči 

v případě, ţe budou potřebovat pomoc druhé osoby. Proces plánování dává prostor vyjádřit tyto zkušenosti, 

potřeby a názory  a zajišťuje, aby hlas jednotlivce byl vyslyšen a byla přijata konkrétní opatření, která společně 

s občany připravují odborníci poskytující sociální sluţby a zástupci města. 

Občané se do plánování mohou zapojit prostřednictvím účasti na pracovních schůzkách, poskytováním podnětů  

a připomínek. „Nečekáme, ţe občané jsou odborníky v oblasti sociálních sluţeb, chceme, aby nám sdělili své 

potřeby, které z důvodu věku, zdraví, či problémů s dětmi či blízkými mají. Hledání řešení je jiţ na odbornících“, 

říká Veronika Svěcená, koordinátorka komunitního plánování. 

Pozvánky a materiály, které jsou v rámci plánování vytvářeny veřejné a lze je získat na internetových stránkách 

města www.cesbrod.cz, v sekci úřad/informace/koncepční materiály/komunitní plánování sociálních sluţeb nebo 

v informačním centru. Zájemci o informace nebo ti, kteří se budou chtít do procesu plánování sociálních sluţeb 

zapojit, se také mohou obracet na paní Veroniku Svěcenou, koordinátorku komunitního plánování Městského 

úřadu Český Brod, která sídlí v budově radnice v přízemí, číslo dveří 3. Můţete se na ni obracet osobně, 

prostřednictvím telefonu na čísle 321 612 124, případně e-mailem na svecena@cesbrod.cz. 

Zda bude plánování řešit problémy občanů, záleţí především na tom, jaké podněty dostane. Chcete-li se vyjádřit 

k této problematice, obraťte se na Veroniku Svěcenou, která vám ochotně poskytne další informace. 

Mgr. Jiří Zeman, Občanské poradenské středisko o. p. s. 

 

Významné životní výročí oslavili tito českobrodští 

občané 

pan Jiří Dohnal 

paní Boţena Plášilová 

paní Marta Vernerová 

pan Jiří Justic 

paní Věra Šormová 
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví  

a pohody do dalších let. M. Hladíková, matrika 

Matrika oznamuje… 

w
w

w
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říjen 2008 Ze škol a organizací 

ČESKOBRODSKÝ ZPRAVOD AJ 

http://www.cesbrod.cz/
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 Českobrodské gymnázium informuje… 

Dny otevřených dveří dne 6. 11. 2008, 15. 1. 2009 vţdy v 16,30 hodin. 

Maturitní ples studentů gymnázia dne 16. 2. 2009 v 19,00 hodin ve Společenském domě v Kolíně 

Zájezdy (i pro veřejnost) dne 2. – 6. 2. 2009 – v době jarních prázdnin lyţařský zájezd do zahraničí 

Poznávací zájezd do Švédska – květen, červen 2009 

  

Pro studenty i veřejnost jsou určeny pravidelné Úterky, jejich náplň a termíny jsou uvedeny na www.gcbrod.cz 

 

Vl. Libovický, ředitel 

Školní budova českobrodského gymnázia 
Budovu vám představujeme na dobovém obrázku z 20. let 

tohoto století, kdy ji nechali radní města Českého Brodu 

vybudovat právě pro účely městského gymnázia.  

Přestoţe čas plyne, neztratil tento obrázek svou platnost. 

Gymnázium je situováno ve velice klidné městské památkové 

zóně. Spolu  

s krásnou budovou Podlipanského muzea dotváří ráz této 

městské čtvrti. Na základním vzhledu budovy se proto od 

dob, které zachycuje tato skica, nezměnilo skoro nic. 

Gymnazijní budova je secesní, s prvky neorenesance. Uvnitř 

je však plně uzpůsobena potřebám moderní výuky. 

Přijďte se podívat.  

Mgr. Ivo Kocum 

Stručně o českobrodském gymnáziu 

Zřizovatelem gymnázia bylo město 

Český Brod 
Zřizovatelem gymnázia bylo město Český Brod 

První školní rok byl zahájen v roce 1919 a vyučování 

probíhalo v provizorních prostorách ve městě (např. dnešní 

kino). 
Zadání projektu na budovu gymnázia bylo provedeno 

26. 4. 1920 architektu Jaroslavu Valečkovi ze Smíchova. 
Pozemek pro výstavbu školní budovy byl zakoupen  

9. března 1921 a stál 97.800 Kč. 
Projektová dokumentace byla předána 21. května 

1921. 
Práce na stavbě dnešní školní budovy začaly 31. 

července 1922 
Základní kámen byl poloţen do zdiva 1. 10. 1922 a 

rovnosti druhého patra bylo dosaţeno jiţ 17. listopadu 1922. 
Do konce roku 1922 byla střecha opatřena krytinou. 
Od 1. září 1923 je ústav státním 

Hlavní práce na novostavbě trvaly do konce července 

1924. 
Původní projekt počítal se stavbou symetrickou, se 

dvěma křídly. Křídlo na jihozápadní straně, které nebylo 

realizováno, mělo poskytnout škole specializované 

pracovny i s kabinety a velkou tělocvičnu. 
Rozpočet stavby činil 3.445.945,45 Kč a celkové 

náklady si vyţádaly částku 3.623.109 Kč. V tomto 

rozpočtu ovšem nebyl zahrnut školní inventář a některé 

vícepráce. Jejich cena byla 556.700 Kč. To tedy znamená, 

ţe ve skutečnosti byla výstavba školy dokončena za 

částku niţší, neţ se původně předpokládalo. 
V nadokenních výplních nad vchodem jsou díla akad. 

soch. K. Opatrného a připomínají významn chvíle našich 

dějin: Bitvu u Lipan, výsledek bitvy na Bílé hoře a Den 

svobody (28. říjen 1918). 
Ostatní ozdoby čelní fasády tvoří emblémy 

husitského válečnictví. 
Ve fasádě jihozápadní stěny je umístěna socha J. A. 

Komenského z dílny K. Opatrného. 
Protilehlá stěna nese městský znak. 
V období 2. světové války byla škola obsazena 

německou armádou a vyučování opět probíhalo v 

provizorních prostorách ve městě. 
V budově školy byla 8. května 1945 podepsána 

smlouva, jejíţ význam je zachycen i na pamětní desce u 

vchodu. 
Střídaly se i názvy školy a délka studia: 
od r. 1919 do r. 1923 Městské reálné gymnázium – 8 

let 
od r. 1923 do r. 1948 Státní reálné gymnázium – 8 let 
od r. 1948 do r. 1953 Gymnázium Klementa 

Gottwalda – 4 roky 
od r. 1953 do r. 1964 Jedenáctiletá střední škola v 

Českém Brodě – 3 roky – návaznost na povinnou 

osmiletku 
od r. 1964 do r. 1969 Střední všeobecně vzdělávací 

škola v Českém Brodě – 3 roky – návaznost na povinnou 

devítiletku 
od r. 1969 do r. 1982 Gymnázium v Českém Brodě – 

4 roky 
od r. 1982 do r. 1992 Gymnázium Český Brod – 4 

roky 
od r. 1992 do r. 1993 Gymnázium Český Brod – 1 

třída na 5 let + 1 třída na 4 roky 
od r. 1993 Gymnázium Český Brod – šestileté 

studium a současně studium čtyřleté 
od r. 1999 a dále Gymnázium Český Brod – šestileté 

studium (naposledy byla třída tohoto typu studia otevřena 

http://www.gcbrod.cz/


8                                                                                                               10/2008 

 

 a poprvé otevřena třída studia osmiletého 
Povaţujeme za nutné poznamenat, ţe ještě několik let 

 po změně délky studia dokončovaly studium třídy 

 podle starších učebních plánů. 
Nejvíce tříd dovedla k maturitní zkoušce: Helena 

 Kadeřábková (7), (Procházková (3) 
Celkem odmaturovalo od r. 1919 do r. 1994 125 tříd 

 v 67 ročnících. 
Nejvíce ţáků maturovalo v roce 1984, a to 112 
Nejméně ţáků maturovalo v roce 1935, a to 10 
Nejdéle na škole vyučovali: prof. Jaroslav Hrubý – 38 

 let a prof. Jaroslav Pelikán-52-85, s přestávkou 89–92 

 36 let a prof. Helena Procházková-Kadeřábková, a to 

 35 let 
Nejdéle působil ve funkci ředitele p. řed. Alois 

 Jiráček, a to 15 let 
pokud by nedošlo 31. 3. 1941 ze strany německého inspektora k propuštění p. řed. Oldřicha Zajíčka „na hodinu“ pro 

 neloajální postoje k říši, působil by s největší pravděpodobností p. řed. Zajíček souvisle od r. 1931 aţ do 25. 2. 1948, 

 tedy 17 let. 
Nejdéle působil ve funkci zástupce ředitele p. prof. Jaroslav Hrubý, a to 23 let 
Vydávání výročních zpráv školy bylo přerušeno od šk. roku 1939 do r. 1946. 
Poslední výroční zpráva vyšla ve školním roce 1946 – 1947. 
Do roku 1954 bylo ve školní budově pouze lokální vytápění. V tomto roce bylo zavedeno topení ústřední (parní). 
V roce 1986 bylo zrekonstruováno kotelna i rozvody ÚT v budově na systém teplovodní. 
V roce 1990 byla celá kotelna plynofikována a její provoz převeden na automatický. 
S přípravou seznamů absolventů a statistických údajů pro vydání tohoto almanachu bylo započato jiţ v r. 1993. 
Největší obtíţe byly s obstaráním seznamu pedagogů, kteří ve škole působili v době 2. světové války, protoţe v letech 
1957 a 1958 byly předány archivu pouze knihy a vyskartované spisy. Nikdy nebyly nalezeny zápisy o schůzích 

 profesorského sboru ani další knihy. Gymnasium se v období války stěhovalo a je pravděpodobné, ţe většina tohoto 

Základní škola Ţitomířská informuje… 

Akce pro veřejnost – 1. pololetí školního roku 2008/2009 

Den otevřených dveří:   - slavnostní otevření horolezecké stěny pondělí  6.10. ve 14. 00 hod v tělocvičně budovy Chanos 

v ulici Na Vyhlídce (vedle travnatého hřiště nad hlavní budovou školy). Provoz bude do 18.00 hod odpoledne. 

Vernisáţ – vánoční výstava – Český Brod Městské kulturní a  informační centrum - Šatlava. Slavnostní vernisáţ bude ve 

čtvrtek 4. 12. ve 14.30 hod. Výstava potrvá do 31. 12. 2008.    

Zápis do prvních tříd 15. 1. a 16. 1. 2008 (čt. a pá od 13.00 do 17. 00) a so 17. 1. 2008  (od 9.00 do 12.00)                         

Den otevřených dveří školy s vánočním jarmarkem na hlavní budově  
sobota 13.12.2008 od 9:00 – 12.00 hodin  

Den otevřených dveří v 1. třídách v budově pod Penzionem Anna  
středa 7.1. 2009 od 8.00 – 18.00 hodin  

Novinky pro školní rok 2008/2009 
Během prázdnin proběhlo na škole mnoho úprav:  

třídy jsou nově vymalovány  

na budovách jsou vytvořeny bezbariérové vstupy pomocí 

skládacích nájezdových ramp  

ve třídách je opravené lino  

fyzikáři mají nově vybavený kabinet  

na asfaltovém hřišti jsou nové desky na basketbal  

doskokové ţíněnky na výšku mají nový potah  

na chanosce je nové osvětlení v tělocvičně  

Nová houpačka pro ŠD 

ţaluzie do učebny ve školní druţině 
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připojení k internetu ve školní druţině 

 interaktivní tabule do učebny ve školní druţině 

Největší novinkou je umělá horolezecká stěna v tělocvičně na chanosce. V září bude ještě probíhat zkušební provoz 

stěny a od října se bude stěna plně vyuţívat - během hodin TV, volnočasové krouţky a veřejnost. Přesný plán otevření 

stěny bude včas vyvěšen na stránkách školy.  

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na výstavbě stěny podíleli: 

Středočeský kraj - fond sportu a volného času 

Město Český Brod 

Poděkování českobrodským hasičům 

 
Děti ze Sokola Český Brod ze cvičení Jany Bízkové děkují za 

krásnou a zajímavou přednášku při prohlídce hasičárny.  

Z celé exkurze si odnesly spoustu záţitků a zajímavých 

informací. Pánům hasičům patří veliký dík. 

Jana Bízková 

Sportovní gymnastika Sokol – Prázdniny u 

moře Chorvatsko-Omiš-Nemira 

 
Hned po vysvědčení jsme vyrazili autobusem na dalekou 

cestu k moři, kde jsme strávili celý týden. Kaţdé ráno jsme 

měli rozcvičku od 8hod. Po rozcvičce jsme šli k moři, kde 

jsme se potápěli a dováděli, ale také cvičili a hráli různé hry. 

Večer měly cvičení maminky. Po večeři jsme šli k moři na 

večerní koupání, anebo jsme byli za apartmánem na 

lavičkách a tam si hráli nebo něco vyráběli. 

U moře se nám líbilo a doufáme, ţe příští rok pojedeme 

znovu!:-) 

Zavzpomínala Anička Vintrychová (10let) 

Akce VPŘED 

 
V sobotu 6. 9. 2008 jsme se zúčastnili jiţ 11. ročníku 

dvoudenního závodu Akce VPŘED. 

Na letošní akci VPŘED se nás přihlásilo celkem 11 hlídek 

z Chrudimi, Prahy a různých koutů Středočeského kraje.  

 

V 1. etapě, která se šla v sobotu a začínala v Poříčanech na 

nádraţí, se objevila různá zajímavá stanoviště. Mezi nimi 

např. střelba z luku, scházení prudkého kopce s pomocí 

lana, střelba kuličkovými samopaly a vzduchovými 

puškami. První den jsme zakončili v Kouřimi na základně 

tamních skautů. Do druhé a závěrečné etapy, kde se hrálo 

uţ o konečné umístění, se všechny hlídky vrhly po hlavě, 

zastavily se aţ na úpatí desetimetrové skály, kterou musely 

slanit. Pak následovaly závěrečné úkoly a různé testy se 

šiframi, které závodníky dovedly do konce 11. ročníku 

Akce VPŘED na nádraţí v Kouřimi. Na závěr byly 

rozdány ceny, oslaveni vítězové a vzdána čest poraţeným. 

Celý víkend se moc povedl, počasí nám vyšlo a těšíme se 

zase na další VPŘED.       

Jakub Kubásek – účastník soutěţe 

Podlipanské muzeum v Českém Brodě Ţitomířská 761, Český Brod 
 

EXPOZICE 

– Bitva u Lipan a ohlasy husitství ve středních Čechách 

– Antické a orientální staroţitnosti Josefa Zounka 

– Slovanská hradiště v Pošembeří 

VÝSTAVY 

Velký výstavní sál 

KELTOVÉ A STŘEDNÍ ČECHY – 9. září – 31. říjen 

Kdo byli Keltové, jak vypadali, jak se oblékali a jaký byl jejich duchovní svět, co vynalezli  

a s čím obchodovali, jak tehdy vypadala krajina a příroda, bydlení a strava, to vše zjistíte na 

výstavě prezentující i mnoho překrásných keltských předmětů z Českobrodska a okolí. 

Zounkova síň 

DĚKANSKÝ CHRÁM SVATÉHO GOTHARDA – 2. září – 31. říjen 

Výstava se zaměřuje na dějiny jedné z nejvýznamnějších památek města Český Brod, zachycuje 

její měnící se podobu, představuje zajímavé a dosud nevystavované exponáty s ní spjaté. 

Součástí výstavy jsou také nerealizované plány na přestavbu kostela z počátku 20. století. 

Otevírací doba: 

úterý – pátek  09.00 – 12.00/12.30 – 16.00 hod., sobota – neděle 12.00 – 16.00 hod. 

zavřeno každé pondělí, poslední prohlídka vždy půl hodiny před zavírací dobou. 

28. října 2008 vstup zdarma 

Telefon: 321 622 330 

Badatelské dny: 

Každý lichý čtvrtek 9.00 – 13.00 hod.  

Jindy pouze po domluvě s Mgr. 

Procházkovou. 

Badatelské dotazy je třeba oznámit minimálně 

2 týdny před badatelskou návštěvou.  
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 Ze ţivota církve římsko-katolické 

Římsko-katolická církev má nového duchovního P. Matúše Kociana 

 
Po osmileté sluţbě v Českém Brodě byl pater Michael Bator povolán na jiné místo. Děkujeme za jeho práci a přínos 

pro naše město a přejeme mu v jeho novém místě hodně zdaru a elánu do nové práce. 

 

Novou tváří je p. Dr. Matúš Kocian, jehoţ ţivotopis uvádíme níţe. Uţ při krátkém setkání je zřejmé, ţe jeho sluţba 

bude našemu městu také jen ku prospěchu.  Jen co se trochu zabydlí, uvaţuje o řadě u nás nových projektů – pozvánku 

na jeden z nich, na 1. českobrodské Poţehnání zvířat jsme otiskli v minulém čísle. Pravidelně by mělo probíhat i 

setkání farníků tzv. nedělní farní kavárna po bohosluţbě, pokud bude mít moţnost rád by vytvořil farní centrum i pro 

širokou veřejnost, které by mohlo poskytovat přednášky nebo menší koncerty.  Pro lepší poznání našeho nového 

duchovního otce otiskujeme část poskytnutého rozhovoru, který byl před časem otištěn v Kolíně  a přejeme mu ať se 

mu u nás líbí. 

Za poskytnuté informace i čas pro setkání děkuje Zdenka Bočková 

 

     Kdyţ se ke mně dostal Váš primiční obrázek s Inachis io (babočkou paví oko), bylo mi jasné, ţe Váš vztah k přírodě 

bude asi poněkud hlubší neţ nás mnohých, kteří rádi chodíme do lesa, ale nerozeznáme od dubu buk…? 

Absolvoval jsem na Přírodovědecké fakultě systematickou zoologii a entomologii. Ačkoliv pocházím z křesťanské 

rodiny, dlouho jsem netušil, ţe se mi práce pro církev stane povoláním. Odmala jsem se zajímal o přírodu a podle toho 

jsem si vybral i vysokou školu. A také rád všechny ty tvory maluju. 

Takţe Váš primiční obrázek byl vlastnoručně namalovaný? 

(P. Kocian přikyvuje) Uţ vyšlo pět odborných knih mých kolegů - entomologů - s mými ilustracemi. 

     V Kolíně o Vás místní Kolínský deník napsal, ţe vaše jméno nesou dva druhy brouků…? 

V rámci doktorské práce jsem popsal jednatřicet nových druhů hmyzu. A následně kolegové popsali a pojmenovali 

mým jménem dva druhy brouků: je to střevlík Leistus kociani , který ţije v Číně a drabčík Ischnosoma kociani, který 

ţije na Peloponésu. 

V době, kdy druhy spíše vymírají, najít nové, které jsme ještě neznali, tomu říkám dobrá zpráva. Kéţ by se vaše 

působení v církvi vyznačovalo podobnými úspěchy! 

Kdyţ Pán Bůh dá… 

1. října, při příleţitosti svátku sv. Františka, ţehnáte zvířatům. Můţete nám k tomu říct něco bliţšího? 

Ţehnal jsem zvířatům uţ v Kolíně a mělo to velký ohlas. Zváni jsou všichni zájemci se svými zvířecími kamarády. 

Setkal jsem se s tímhle zvykem při svých studiích v Římě a  protoţe mám zvířata rád, rád jim poţehnám. Ţehnání je 

běţným obřadem v církvi. Ţehnají se novostavby, ţehnají se auta, byty… Kaţdé ţehnání je úkonem, který lidem 

připomíná, ţe Pánem světa nejsme my, ale Bůh, a svět máme uţívat k oslavě Boţí a s tím, co nám Bůh dává, máme 

s úctou zacházet. My za to všechno Bohu děkujeme a chválíme ho. Není to tedy ţádná magie, ale uvědomění si 

skutečnosti, ţe Bůh je dárce ţivota a všemu stvoření s láskou ţehná. Zvířata jsou nám ze všeho stvoření nejblíţe. Jsou 

ze stejného materiálu, stejně jako my cítí bolest nebo radost, můţeme s nimi do určité míry komunikovat a často se 

stávají našimi společníky. Do římského parku, kde jsem ţehnání viděl poprvé, přišli lidé se psy a kočkami, i s ptáčky 

v klecích. Přijeli i policisté na koních, opodál se pásly krávy… 

rozmlouvala Věra Eliášková 

Ţivot a dílo Dr. Matúše Kociána 
Pater Kocián o sobě… 

 

N arodil jsem se 11. 10. 1969 v Trnavě (Slovenská republika). Můj otec Mgr. 

Vojtěch Kocián, nyní důchodce, je operním pěvcem a byl více neţ 30 let sólistou 

opery Národního divadla v Praze. Moje matka MUDr. Eva Kociánová je odborná koţní 

lékařka. Mám jednoho mladšího bratra Vojtěcha, který je orchestrálním hráčem, 

hobojistou. 

Po skončení základní školy jsem v letech 1984–88 studoval na gymnáziu U libeňského 

zámku v Praze. 

V letech 1988–93 jsem studoval systematickou zoologii na Přírodovědecké fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze. Přijetím na tuto školu se mi splnil dětský sen jít cestou 

profesionálního přírodovědce. Od raného dětství byla totiţ mou velkou láskou příroda, 

zejména ţivočichové. Studiu hmyzu jsem věnoval takřka všechny volné chvíle jiţ v 

období základní a střední školy, kdy jsem znal uţ řadu předních odborníků, zúčastňoval 
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se vědeckých exkursí a setkání. Mé zájmy v dětství však nebyly zdaleka tak jednostranné. Zajímal jsem se také o techniku a 

umění. 

Přírodovědeckou fakultu jsem absolvoval v roce 1993 a ihned po jejím ukončení jsem nastoupil na místo odborného 

pracovníka na entomologickém oddělení Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze – Ruzyni. Zde 

jsem se zabýval studiem zemědělsky významných druhů hmyzu i studiem  

v oblasti systematické entomologie. Pokračoval jsem v postgraduálním doktorandském 

studiu a sloţil závěrečnou rigorózní zkoušku a obhájil dizertační práci na téma Monografie rodu 

Ischnosoma (Coleoptera, Staphylinidae). V letech vysoké školy i zaměstnání jsem v rámci 

vědeckých konferencí  a expedicí navštívil více zahraničních zemí, např. USA, Turecko, 

Bulharsko a Francouzskou Guyanu. V roce 1995 jsem byl na dvouměsíční stáţi v Naturhistorisches 

Museum Wien. V letech 1998 – 2000 se prohloubil můj náboţenský ţivot a rozhodl jsem se pro duchovní 

dráhu. Ovlivnilo mě v tom setkání s některými kněţími, např. s dlouholetým farářem u sv. 

Matěje v Praze, P. Janem Machačem. V roce 1998 jsem nejdříve nějaký čas pobýval v komunitě 

karmelitánů, v níţ jsem strávil jeden rok v Itálii poblíţ Janova. Potom jsem vystudoval 

teologickou fakultu – první dva roky v Praze na KTF UK a zbývající tři roky na Papeţské 

lateránské univerzitě v Římě. V roce 2005 jsem byl vysvěcen na jáhna a 2006 na kněze. 

Působil jsem v Kolíně a v Praze Holešovicích u sv. Antonína. V oblasti teologie  

a duchovního ţivota jsem navázal na mé první povolání a zabývám se otázkami 

vztahu člověka k přírodě. Z mých dalších zájmů aktivit bych uvedl např. ilustrační 

činnost. Ilustroval jsem pět přírodovědných knih a několik desítek vědeckých a populárně 

vědeckých článků.  

P. M. K. 
Carabus_variolosus  
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Dne 15. 10. 2008 pomůţete ţít ve tmě 

 

J 
iţ devátý ročník veřejné sbírky Bílá pastelka letos pořádá Sjednocená organizace nevidomých a 

slabozrakých. Ve více neţ dvě stě padesáti měst se tak znovu objeví dobrovolníci v bíločerných 

trikách a budou prodávat originální bílou pastelku. Výtěţek sbírky bude pouţit na speciální 

výukové programy pro zrakově postiţené. Záštitu nad akcí převzala paní hraběnka 

Mathilda Nostitzová. 

Patnáctý říjen je od roku 1964, pod názvem Den bílé hole, mezinárodním svátkem zrakově postiţených 

lidí. Podle údajů Světové zdravotnické organizace ţije na celém světě asi 180 milionů lidí s váţným 

zrakovým postiţením, z toho více neţ 40 milionů nevidomých. 

Člověk, který přišel o svůj zrak, je více či méně odkázán na solidaritu ostatních. Právě tento den je 

příleţitostí rozhlédnout se kolem sebe a projevit účast s nevidomými.  

Téměř kaţdý z nás si někdy a někde na vlastní kůţi zaţil tu nepříjemnou chvilku nejistoty  

a strachu při pohybu poslepu – třeba kdyţ na schodech náhle zhaslo světlo nebo při hře „na slepou 

bábu“. Ţijí však mezi námi lidé, kteří se bez zraku musí obejít 24 hodin denně. I ty nejobyčejnější 

činnosti všedního dne pak vyţadují vedle odhodlání, pevné vůle a soustředění také jistou dávku 

speciálních dovedností. 

Cílem projektu je pomoci nevidomým a slabozrakým k maximální samostatnosti a navrácení zpět do 

běţného ţivota, např. formou výuky prostorové orientace a samostatného pohybu, výuky čtení a psaní 

Braillova bodového písma, doporučením vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a 

nácviku práce s nimi. 

SONS a obecně prospěšné společnosti Tyfloservis a TyfloCentra spolupracují na poskytování 

komplexní škály sluţeb pro zrakově postiţené na celém území České republiky. Jejich sluţby zahrnují 

výuku speciálních dovedností nezbytných pro zrakově postiţené, průvodcovské a předčitatelské sluţby, 

poradenské sluţby, nácvik ovládání speciálně upravených počítačů a elektronických pomůcek. Dalšími 

projekty realizovanými těmito společnostmi jsou podpora zaměstnanosti zrakově postiţených, 

komentované kino, výcvik vodicích psů, odstraňování architektonických bariér (např. zvukové značení 

přechodů, tramvají, metra nebo speciální dlaţba) a také celá škála volnočasových a sportovních aktivit. 

Jak podpořit Bílou pastelku? 

• zakoupením bílé pastelky od dobrovolníků v ulicích měst dne 15. října 2008 

• kdykoli přispěním do kasiček v podobě černého vodícího psa v obchodech 

• zasláním dárcovské SMS zprávy v hodnotě 30 Kč ve formátu DMS PASTELKA na číslo 87777 

• převodem na účet 19–99663399/0800 

Děkujeme za vaši podporu. 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 21, 110 00 Praha 1,  

tel.: 221 462 462, sons@sons.cz 
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do 1361 – Ondřej (I.), vzdal se úřadu 
1361–1380 – Bohuněk (I.) ze Zásmuk, později děkan 

Kouřimský; za něho zde byl zřízen městský špitál 
s kostelem sv. Máří Magdaleny 

1381–1414 – Bartoloměj (I.) 
1415–1421 – Jan (I.) z Duban, byl společně s 18 dalšími 

kněžími 18. dubna 1421 upálen husity 
zanikla katolická farnost 

1456 – Tomáš (I.), ze Saska 
obnovena katolická farnost 
1627 – Ondřej (II.), dominikán 
1627–1632 – Benedikt (I.) z Fulstýna, dominikán (farář 

tuklatský, přistoupimský, vitický, štolmířský) 
1632–1633 – adm. Albert (I.) Domažlický 
1633–1634 – adm. Martin (I.) Sudoreti, Polák 
1635 – adm. Mikuláš (I.) Ignác Frank 
1636 – adm. Šebestián (I.) Bartoloměj Kryšpín 
1637 – adm. Tomáš (II.) Juřica 
1638 – adm. Jan (II.) Adam Vícha Táborský ze Pchova, 

kanovník staroboleslavský a děkan kouřimský 
1639–1647 – adm. Jan (III.) Těšín, farář 

černokostelecký 
-16. 1647–1656 – adm. Matěj (I.) Salamelada, Štěpán 

(I.) Kaminský 
1656–1662 – děkan Štěpán (II.) Zikmund Krupský 
1662–1666 – děkan Václav (I.) Vojtěch Palacký 

z Kerinsteinu, obnovil literátský kůr 
1666–1674 – děkan Ondřej (III.) Košina 
1674–1675 – děkan Václav (II.) Matouš Tauš 

z Pilsenstraunu 
1675–1677 – děkan Zachariáš (I.) Augustin Bernard 

Kletzar z Růžokvětu 
1677–1680 – děkan Jan (IV.) Šebestián Felix 
1680–1694 – děkan Tomáš (III.) František Košina 
 

       1694–1696 – děkan Jan (V.) Mikuláš Meisler 
1696–1702 – děkan Jiří (I.) Josef Gregor 
1702–1729 – děkan Petr (I.) Antonín Spatzio 
1729–1760 – adm. Jindřich (I.) Antoni, od roku 1757 

děkan, za něho zde 1746 zřízen kapucínský klášter 
1760–1794 – děkan Josef (I.) Schreiber, za něho 

přestavěn kostel sv. Gotharda do dnešní podoby, 
pořízen dnešní hl. oltář a zrušen kapucínský klášter 

1794–1813 – děkan Jindřich (II.) Hill, národní buditel 
1813–1816 – děkan Tomáš (IV.) Mikovec 
1816–1822 – děkan Jan (VI.) Staněk 
1822–1860 – děkan František (I.) Paleček, za něho 

pořízen současný obraz na hl. oltáři 
1860–1877 – Josef (II.) Zimmerman 

1877–1895 – děkan Jan (VII.) Nepomuk 
Gürche, za něho r. 1895 pořízeny 
současné varhany 

1895–1898 – adm. Karel (I.) Janda 
1898–1933 – děkan Alois (I.) Kašpárek, 

kanovník vyšehradský, čelil rozkolu církve, 
za něho 1907 opraven farní kostel 

1934–1945 – děkan Josef (III.) Schmied, za 
něho zřízen památník padlým v I. světové 
válce a slaveno 800 let existence chrámu 
sv. Gotharda 

1945–1957 – mons. Václav (III.) Gráf 
1957–2000 – děkan Jaroslav (I.) Vystrčil, 

poslední sídelní děkan (do 1994), za něho 
v 80. letech opraven kostel a provedena 
liturgická reforma 

2000–2008 – adm. Michael (I.) Antoni Bator, 
Polák, kanovník, za něho započata oprava 
varhan 

od 1. 7. 2008 – adm. Matúš (I.) Kocián 
 
 

Vl. J.  Mrvík 

HISTORICKÉ MINIATURY 

Plebani Bohemobrodensis – Přehled katolických duchovních 1361 aţ 2008 

Za Jaroslavem Kudrnáčem 
V sobotu dne 6. září 2008 zemřel v Praze ve věku 

nedoţitých 86 let PhDr. Jaroslav Kudrnáč, CSc., 

dlouholetý vědecký pracovník ARÚ AV ČR v Praze. 

 

Jaroslav Kudrnáč se specializoval nejprve na do té 

doby málo poznanou starší dobu hradištní. Byl velmi 

aktivní při vyhledávání nových lokalit v terénu, takţe 

brzy shromáţdil archeologický materiál, který spolu  

s jeho terénními výzkumy zejména na hradištích 

Doubravčice, Klučov, Tismice a výšinných sídlištích 

Kounice, umoţnil poznat strukturu nejstaršího 

slovanského osídlení v oblasti Českobrodska. 

V pozdější době obrátil pozornost k rodným jiţním 

Čechům (narozen 17. 10. 1922 Písku), zkoumal tam 

doklady těţby zlata: sejpy, rudné mlýny apod. 

Výzkum znamenal pro Jaroslava Kudrnáče mezník ve 

vědecké práci. Přenesl svůj zájem do oblasti montánní 

archeologie a stal se předním českým představitelem 

tohoto oboru. Výsledky výzkumu se staly základem 

např. stálé expozice Zlato na Písecku, otevřené roku 

1976 v píseckém muzeu. Jaroslav Kudrnáč prozkoumal 

také zlatodoly na Havírkách a roku 1978 pozůstatky 
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bývalého Drátovského mlýna v Písku. Zaslouţil se téţ o pietní 

úpravu hřbitova u Nejsvětější Trojice v Písku, jemuţ věnoval 

samostatnou publikaci.  

Vrcholem počáteční etapy vědecké práce Jaroslava Kudrnáče se 

stala objemná kniha „Klučov. Staroslovanské hradiště ve 

středních Čechách“. První výsledky svých výzkumů středověké 

těţby zlata shrnul Kudrnáč v publikaci Zlato v Pootaví (1971)  

a následovala řada dalších prací. Počet jeho studií, článků  

a recenzí jde do stovek. Nelze nepřipomenout i jeho sepsané 

vzpomínky na léta druhé světové války, kdy byl příslušníkem 

českého vládního vojska v Itálii. 

Objevil a prozkoumal téţ významné sídlo ze 13. století ve 

Strunkovicích (Blanensko), které přineslo velké mnoţství 

dokladů dálkových kontaktů a bohatství majitelů ve 13. století. 

Vřelý vztah k archeologickým památkám a zájem o ně jej 

provázely aţ do sklonku jeho ţivota…  

Jaroslav Kudrnáč zanechal více neţ zřetelný otisk v historii 

české archeologie. Čest jeho památce! 

 
Prameny 

 

Vývoj slovanského osídlení mezi praţským Povltavím, Labem, Sázavou a 
Výrovkou, Památky archeologické 54/1 (1963),  

s. 173–221).  

(Klučov – Staroslovanské hradiště ve středních Čechách. Praha 1970).  
 Rýţování zlata v Čechách, Památky archeologické. –73/2 (1982), s. 455–485  

Rýţoviště, zlatodoly a zlatorudné mlýny v Pootaví, Sborník vlastivědných prací 

o Šumavě k 650. výročí města Kašperské Hory. s. 59–74 ).  

Strunkovice nad Blanicí. Od pravěku do novověku. Písek 1998. a další… 

Jaroslav Kudrnáč v roce 1950, kdy vedl archeologické 

výzkumy v Klučově u Českého Brodu. Foto: reprodukce  

z pamětní publikace Klučov 

Výstava MKIC:  Lidé a dokumenty 

z Českobrodska v proměnách času 

galerie Šatlava 1.11 – 26. 11. 2008 

Oznámení 

Od 8. 9. 2008 se přestěhovala kancelář Městského 

kulturního a informačního centra z I. patra do přízemí 

budovy. Provozní doba informačního centra:  

pondělí – pátek 8.00 – 17.00 hodin. 

Kontakty: 321 612 217-220. Fax: 321 612 217 

email: mkic@cesbrod.cz 

Zdenka Bočková, řed. MKIC 



15                                                                                                               10/2008 

 

K HISTORII ŢIDOVSKÉHO OSÍDLENÍ ČESKOBRODSKA 
Závěrečná etapa vývoje českobrodské (přistoupimské) ţidovské obce a její zánik za 2. světové války 

dokončení 

 

Po skončení tříletého funkčního období představenstva obce proběhly 3. 10. 1909 tradičně v  hotelu U černého orla (čp. 56) 

nové volby, z nichţ vzešlo nové představenstvo ve sloţení JUDr. Julius Dux, Karel Beck, Max Mendl a Josef Stránský + 

náhradníci – obchodníci z Č. Brodu Vilém Orlík a Pavel Schulhof; důvěrníky v zesíleném představenstvu se stali Alois 

Kiesler, Alois Polák, Alois Stein a Josef Taussig, rozvrhovou komisi obsadili Hynek Fischl, Sigmund Taussig a Adolf 

Waigner, a revizory pokladny byli ustaveni Rudolf Geiger a Rudolf Stein, oba z Č. Brodu. Jenţe vše nebylo zřejmě 

v pořádku, protoţe jiţ 9. 10. podali u okresního hejtmanství protest českobrodský Emanuel Novák a Adolf Waigner, pouka-

zujíce na to, ţe dle zákona a stanov obce má být konání voleb oznámeno 8 dní předem buď plakáty, nebo jiným obvyklým 

způsobem a dále návěstím ve všech veřejných modlitebnách v obvodu obce. Onen obvyklý způsob byly dosud podle jejich 

názoru pozvánky, doručované kaţdému členu i s programem schůze, přičemţ kaţdý z nich se musel podepsat do podpisové-

ho archu, ţe pozvánku skutečně převzal. Plakátování v přistoupimské synagóze, jak byly poslední volby oznámeny, bylo 

podle nich nedostatečným oznámením, protoţe „kaţdý nemůţe v sobotu do kostela přijít, specielně ne obchodník v Českém 

Brodě bydlící, kdy na tento den se odbývá týdenní trh, avšak pakli kaţdému členu přináleţí povinnost, pak mu náleţí také 

právo.“ Dle názoru stěţovatelů stál za formou, jakou byla valná hromada a s ní související volby dány na vědomí, zájem buď 

ze strany stávajícího starosty, nebo jiného vlivného člena vedení, aby se někteří nepohodlní členové o konání voleb nedozvě-

děli a do představenstva nemohli být zvoleni. Protoţe se stěţovatelé nemohli k volbám dostavit, neboť se o nich dozvěděli aţ 

později, ţádali o zrušení závěrů valné hromady i voleb a nařízení obojí opakovat, přičemţ pozvání mělo být doručováno ob-

vyklým způsobem. Hejtmanství poţádalo o vyjádření staronového starostu JUDr. Dux, jenţ 19. 11. připustil, ţe konání voleb 

bylo vyhlášeno jen návěstím v obou obecních modlitebnách: tento způsob vyhlášení povaţován za dostatečný, poněvadţ ná-

věstí vyvěšena byla právě ve dny sváteční (v den smíření), kdy téměř všichni členové náboţenské obce kostel navštěvují.“ 

Hejtman si však vzal na pomoc stanovy obce a 13. 12. upozornil vedení obce, ţe podle § 57 mají být volby oznamovány pla-

kátováním a nebo „způsobem jinak v místě obvyklým“ a na základě toho poţádal o sdělení, zda bylo skutečně v dřívějších 

dobách konání voleb oznamováno pozvánkami. Nato starosta 16. 12. připustil, ţe při minulých volbách r. 1906 bylo takto 

skutečně postupováno, ohledně doby starší ţe však nelze zjistit bliţší informace. Hejtmanovi to však stačilo – 21. 1. 1910 

volby zrušil a nařídil konání nových. Starosta se ani nezkoušel odvolat a určil termín konání na 6. 2. 1910. Z opakované vol-

by vzešlo představenstvo ve sloţení JUDr. Julius Dux, Karel Beck, Max Mendla Rudolf Geiger + náhradníci Josef Taussig a 

Alois Stein, a zesílené představenstvo v sestavě Josef Stránský, Sigmund Taussig, Alois Polák a Theodor Meissl; protest 

vynesl Adolfu Wagnerovi post revizora pokladny, kde jej doplnil Pavel Schulhof. Nezměněn tak zůstal vlastně jen starosta, 

kterýţto post obsadil opět JUDr. Dux, vybravší si za svého náměstka Maxe Mendla, který tak po několika letech překonal 

jistou izolaci, v níţ se octl následkem výše zmíněného sporu o jmění kounické modlitebny. Pokladníkem se stal jiţ osvědče-

ný Karel Beck.6 

   Roku 1910 přesídlil rabín Aron7 za souhlasu představenstva obce do Českého Brodu, konkrétně do domu čp. 268 v ulici 

Krále Jiřího, kde se i s rodinou usadil 1.12.; ţil zde aţ do roku 1917, kdy se z města odstěhoval a ve funkci jej rozhodnutím 

představenstva obce nahradil Alois Schirenz, který předtím zastával post rabína na Zbraslavi. Po odstoupivším rabínu Arono-

vi8 převzal 15. 9. 1917 také vedení přistoupimských ţidovských matrik. 

 

   Mezitím nám svědectví o stavu ţidovské populace v předvečer 1. světové války udávají výsledky sčítání obyvatelstva 

z roku 1910, které jen potvrdily pokračující úbytek ţidovského obyvatelstva Českobrodska, které se zřejmě s vyuţitím ţelez-

nice stěhovalo za lepšími ekonomickými podmínkami především do Prahy. Jedině Český Brod sám tomuto trendu nadále 

vzdoroval a zachovával si stále relativně početnou, takřka stočlennou komunitu. Druhá nejpočetnější komunita ţila v Kouni-

cích v počtu 18 osob (1,4% z 1306), bronzovou příčku uhájila Přistoupim s 16 lidmi (2,1% ze 745), za níţ překvapivě násle-

dovaly Hřiby, kde 12 izraelitů tvořilo 8,5% ze 141 obyvatel, v těsném závěsu se udrţely Poříčany s 11 osobami (1,1% z 977) 

a Manderšajd s 9 (1,5% z 608); 7 osob uváděly Vitice (1,6% z 448), 6 Lipany (2,3% z 256), Štolmíř (1,3% ze 477) a Tismice 

(1,3% z 469), pouhé 2 osoby udávala Vykáň (0,3% z 573) a jedinou duši Bříství (0,2% z 518). Zcela Ţidů prosté zůstaly kdy-

si ţidovské bašty jako např. Břeţany, Bylany, Kšely, Liblice, Limuzy, Přehvozdí nebo Tuchoraz. 

 

   Z detailních přehledů lze opět získat jistou představu o rozloţení ţidovské komunity v rámci Českého Brodu. Její největší 

část sídlila nadále v centru města, stoupal však význam ulice Krále Jiřího a novým módním trendem se zřejmě stávalo bydle-

ní v nové zástavbě na ulici Prokopa Velikého, kam se přistěhovaly hned dvě rodiny. Zároveň zde docházelo k viditelné ma-

jetkové diferenciaci ţidovského obyvatelstva – zatímco někteří se museli ze svých domů či bytů vystěhovat do skrovnějšího 

podnájmu, jiní část svých domů najímali nebo dokonce vlastnili ve městě více nemovitostí, které jim samozřejmě vynášely. 

Například Rudolf Stein vlastnil kromě čp. 202, kde bydlel jeho otec Alois, také čp. 208 na téţe ulici Krále Jiřího, podobně 

Gustav Klinger z čp. 109 nejenţe pronajal část tohoto svého domu, ale navíc mu patřilo téţ čp. 293 na ulici Prokopa Holého, 

kde mu činţi platily dvě katolické rodiny. V dalších desetiletích v Českém Brodě postupně přibývalo ţidovských občanů 

řadících se ke střední či vyšší střední třídě, coţ souviselo jednak s celkovým rozvojem města, a zároveň s výše zmíněnou 

vzdělaností mladé generace. Pokud jde o okolní vsi a městečka, převládalo aţ na výjimky nadále zemědělství a obchod s jeho 

produkty jako dominantní zdroj obţivy. Nacházel-li se v některé vsi statek či zemědělský dvorec, byl jeho nájemcem zpravi-

dla Ţid, jiní pak hospodařili samostatně. 
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   Během 1. světové války nejsou ve spisech okresního úřadu o činnosti přistoupimské ŢNO ţádné zprávy. Jedinou výjimkou 

je oznámení z 3. 9. 1918 o prodeji kounické modlitebny p. Miloši Ryšánkovi z Bohdanče, kteráţto transakce byla úředně 

potvrzena teprve v nových poměrech 2. 4. 1919. Jmění modlitebny, o které byl dvě desítky let předtím sveden lítý spor, pře-

šlo bez problémů do obecní pokladny, myšlenka postavení synagógy v Českém Brodě však jiţ obnovena nebyla. Další infor-

mace je aţ z roku 1920, kdy 2. 2. proběhly nové volby, z nichţ vzešlo představenstvo ve sloţení Hynek Fischl, Artur Klinger 

– nájemce dvora v Klučově, Rudolf Geiger a Pavel Schulhof + náhradníci Emil Wiener z Poříčan a Vilém Orlík z Českého 

Brodu. Důvěrníky v zesíleném představenstvu se stali Rudolf Stein z Č. Brodu, Alois Polák z Č. Brodu, Alois Kiesler 

z Přistoupimi a Josef Stránský z Č. Brodu, revizory účtů byli ustanoveni úředník cukrovaru v Českém Brodě Gustav Pick a 

bankovní úředník z Č. Brodu Artur Lustig.9 

 

   Po vzniku republiky byly ţidovské obce s politickým statusem zrušeny a administrativně včleněny do měst a obcí, na je-

jichţ území stály. Postavení ŢNO jako náboţenských spolků a nezávislých společností, nastolené zákonem z r. 1890, zůstalo 

zachováno. Pokračující úpadek ţidovských obcí však vyvolal potřebu dalších reforem, směřujících k jejich demokratizaci a 

laicizaci – nově se měly účinněji věnovat sociálním, kulturním a výchovným úkolům. Dalším poţadavkem, jenţ odráţel uţ 

dlouho pociťovanou potřebu ústřední autority, bylo vytvoření republikového svazu ŢNO. Podobný vývoj byl i na niţších 

úrovních – jiţ r. 1918 vznikl Svaz ŢNO na Moravě, později téţ slezský svaz, praţské obce si vytvořily společný svaz 

s obcemi v Plzni a Českých Budějovicích, vznikaly téţ oddělené svazy česky a německy mluvících ŢNO a další uskupení. 

Tyto instituce se spolu s  Rabínským sdruţením spojily r. 1926 do pracovního sdruţení, jehoţ struktura byla zaloţena na zá-

sadě rovnosti všech svazů. Kaţdý svaz vysílal 6 delegátů, z toho 1 rabína, do Nejvyšší rady NOŢ v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku, jeţ si pak zvolila svůj výkonný orgán, 9členný výbor. Rada pak zastupovala ŢNO   při jednáních s vládou.10 

 

   Soudě podle výsledků sčítání obyvatelstva z roku 1921, docházelo i na Českobrodsku k  odstoupení ţidovských občanů od 

víry, přičemţ tito přecházeli bud k nové československé, popřípadě ke katolické církvi, většinou však zůstali bez vyznání. 

Celkově však ve srovnání s církví katolickou, kdy někdejší „matrikoví katolíci“ dramaticky navýšili souhrnné číslo ve statis-

tické kolonce „bez vyznání“, bylo takových odchodů spíše málo. Celkově se k ţidovské víře přihlásilo v Českém Brodě 82 

lidí (1,8% z 4456 obyvatel), s úctyhodným odstupem se těsně za druhými Úvaly (16 osob) umístily Kounice se 14 osobami 

(1,6% z 1208) v závěsu s Přistoupimí, kde bylo evidováno 13 osob (1,9% z 671). Mezi obce s ţidovskou populací se vrátily 

Liblice, kde se zdrţovalo 9 izraelitů (1,7% z 517), následoval Manderšajd, nesoucí teď jméno Chrást, se 6 (1% z 609), Poří-

čany s 5 ( 0,5% z 1000) a Tismice rovněţ s 5 (1% ze 486), čtveřici izraelitů udával Klučov (0,8% z 514), 3 evidovaly Lipany 

(1,2% z 243) a po jednom Chrášťany (0,3% z 321) a Vykáň (0,2% z 568). V případě přičtení těch několika osob od víry od-

stoupivších by Český Brod uváděl celkem 84 osob ţidovského původu a nově by se na seznam dostaly Hřiby. Pro zajímavost 

dodejme, ţe sionismus se na Českobrodsku zřejmě příliš neuchytil – jen 4 lidé v Č. Brodě a 3 lidé v Liblicích uvedli ve sčíta-

cích arších ţidovskou národnost, jeţ byla za 1. republiky oficiálně uznávána. 11 

   V Českém Brodě obývalo ţidovské obyvatelstvo v zásadě 4 oblasti – obě centrální náměstí, ulici Krále Jiřího, ulici Prokopa 

Velikého a Ţiţkovu ulici. V jiných částech města se objevili spíše jen jednotlivci. Výše zmíněná starost ţidovských rodičů o 

vzdělání svých dětí začínala přinášet své ovoce – mimo obvyklých obchodníků nezemědělskými produkty, popř. s konfekcí, 

se jiţ objevují také bankovní a jiní úředníci, lékaři, modistky apod. Naproti tomu Přistoupimi, Kounicích, Klučově či Viticích 

hrálo nadále prim zemědělství, kdyţ dřívější lichtenštejnskou vrchnost vystřídalo v případě Klučova město Český Brod, je-

muţ byl tamní zemědělský dvorec čp. 1 přiřčen jako náhrada za pobělohorské konfiskáty. 

 

   Po vzniku republiky převzaly československé úřady spoluodpovědnost za budoucnost ţidovských obcí v českých zemích. 

Kdyţ počátkem roku 1921 podal Svaz rabínů v Čechách k ministerstvu školství a národní osvěty ţádost o zavedení státního 

příspěvku za účelem zlepšení jejich majetkových poměrů, bylo výnosem ze 4. 4. zemským a okresním správám šetření v této 

věci. Česká zemská správa v Praze proto 15. 4. rozeslala do jednotlivých okresů dotazníky týkající se materiálního stavu tam-

ních ŢNO a zaměřující se na sluţební poţitky a finanční postavení rabínů a ostatních obecních funkcionářů, celkový hospo-

dářský stav obcí, výši náboţenské daně vybrané v posledních 3 letech, početnost a zámoţnost členů a jejich schopnost plnění 

peněţitých závazků k obci. Cílem bylo zjistit, kteří rabíni a jiní obecní zaměstnanci zasluhují s ohledem na své skrovné pří-

jmy podporu. Na jejich seznam se dostal i českobrodský rabín Schirenz, jemuţ bylo za rok 1921 vyměřeno 700 Kč, na rok 

pak 800 a v dalších letech 1200 Kč. Podle úředního zjištění pobíral rabín v polovině 20. let i se státní podporou ročně 5000 

Kč, kostelník pak poloviční částku.12 

 

   Mezitím se na stole opět objevila otázka sloučení ŢNO Kostelec nad Černými lesy a ŢNO Úvaly s obcí přistoupimskou. 

Především úvalská obec měla totiţ jiţ delší dobu existenční potíţe – jiţ 29. 3. 1921 poţádal její matrikář Bedřich Rosen-

baum, vedoucí správu matrik od roku 1896, okresní úřad o své uvolnění z této funkce pro vysoký věk (70 let) a svůj špatný 

zdravotní stav (nedoslýchavost), přičemţ doporučoval převzetí této správy českobrodským rabínem Schirenzem. Přistoupim-

ská ŢNO, která ţádost obdrţela 31. 3., reagovala aţ na opětovnou Rosenbaumovu ţádost z 11. 2. 1922 a správy úvalských 

matrik se prozatím, tj. do plánovaného sloučení obcí, o něţ bylo u zemské rovněţ zaţádáno 11. 2. 1922, se ujal rabín 

Schirenz. Pan Rosenbaum byl ovšem definitivně zproštěn funkce aţ 13. 6. 1923 s tím, ţe nedojde-li ke sloučení obcí, ustano-

ví si Úvaly správce nového. Výnosem ministerstva školství z 26. 6. pak byly Kostelec nad Černými lesy, Přistoupim a Úvaly 

spojeny v jeden matriční obvod. Dalším problémem úvalské obce byla její synagoga, postavená r. 1863, které postupně chát-

rala, a protoţe počet členů obce, z  jejichţ financí by bylo jedině moţné zajistit opravení, poţadované okresním úřadem, roz-

hodli se ji obecní funkcionáři 28. 6. 1923 prodat za 16 000 Kč pí. Marii Rosové, manţelce místního řezníka. Konečný převod 
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vlastnictví však musel počkat aţ do konečného rozhodnutí státních úřadů o zmíněné slučovací ţádosti. Její vyřízení se ovšem 

táhlo, a to především vinou kosteleckých zástupců, kteří se i přes svou ekonomickou situaci, která sice byla zřejmě lepší neţ 

úvalská, přesto však jiţ delší dobu rovněţ ne příliš příznivá, zdráhali k  Přistoupimi přistoupit. Zatímco Úvaly splynuly 

s  Přistoupimí jiţ výnosem ministerstva školství z 29. 7. 1924, zůstávali kostelečtí nadále nerozhodní, jak o tom 27. 10. 1924 

informoval okresní úřad zemskou správu, zasílajíce jí jejich bohuţel nedochované vyjádření k otázce sloučení: „Z vyjádření 

tohoto patrno, ţe zamýšlí náboţenská obec Kostelci své spojení s druhými obcemi oddáliti. Důvody uváděné proti sloučení 

nelze bráti váţně. Náboţenská obec v Kostelci nemá po dlouhá léta svého vlastního rabína, členové její se účastní náboţen-

ských úkonů v Přistoupimi, kde také náboţenství ţidovskému jest vyučováno. Náboţenská obec v Kostelci jest proti sloučení 

s náboţenskou obcí v Přistoupimi jedině z toho důvodu, ţe členové její neplatí skoro buď ţádné, neb jen nepatrné příspěvky, 

a pouţívají téměř zdarma rabína obce přistoupimské. Dojde-li ke sloučení, budou ovšem muset platit větší příspěvky pro spo-

lečnou ŢO a z toho důvodu vyslovují se proti sloučení své náboţenské obce s obcí jinou.“ Ministerstvo však kosteleckým na 

špek neskočilo a výnosem z 19. 3. 1925 odňalo náboţenským obcím v  Úvalech a v Kostelci n. Č. l. státní uznání a přidělilo 

jejich obvody k ŢNO v Přistoupimi, načeţ zemská správa nařídila, aby byly i černokostelecké matriky, vedené dosud panem 

Rudolfem Kohnem, předány do Českého Brodu rabínu Schirenzovi. Stalo se tak 19. 5. téhoţ roku. Mezitím jiţ bylo 28. 12. 

1924 zvoleno vedení nově vzniklé obce, přičemţ samozřejmě musel být navýšen počet členů představenstva a zesíleného 

představenstva včetně náhradníků. Představenstvo pracovalo nyní ve sloţení Karel Stein (Č. Brod), Rudolf Geiger (Č. Brod), 

Artur Klinger (Klučov), Karel Beck (Liblice), Pavel Stern (Kostelec n. Č. l.), Alois Schulz (Úvaly), Emil Wiener (Poříčany) 

a Rudolf Kohn (Kostelec n. Č. l.) + náhradníci Alois Kiesler (Přistoupim), Vilém Orlík (Č. Brod), Artur Bergler (Přistoupim) 

a Jindřich Weinstein (Tismice). Sestava zesíleného představenstva byla následující – Hugo Klinger (Liblice), Josef Freimuth 

(Č. Brod), Alois Polák (Č. Brod), Pavel Rosenbaum ml. (Úvaly), Jakub Lederer (Chrást), Max Heller (Dobročovice), Pavel 

Šulhof (Č. Brod) a Max Löwy (Kostelec n. Č. l.); rozpočtovou komisi obsadili Hynek Fischl (Č. Brod), Rudolf Geiger (Č. 

Brod) a Rudolf Kohn (Kostelec n. Č. l.), revizory účtů se stali Gustav Pick (Č. Brod) a Adolf Geiger (Č. Brod). Starostou 

obce, jejíţ nové vedení bylo poskládáno poměrně demokraticky a zároveň odráţelo jistou početní převahu Českobrodska, byl 

zvolen Artur Klinger, náměstkem pak Rudolf Geiger.13 

 

   Rabín Schirenz ovšem nespravoval rozsáhlý matriční obvod nové ŢNO dlouho – jiţ 31. 3. 1926 na svůj úřad rezignoval a 

nahradil jej Viktor Taussig. Jeţto bydlel v Praze, bylo po dohodě s okresní a zemskou správou 5. 5. dohodnuto, ţe své povin-

nosti bude vykonávat v sídle obce dvakrát týdně. 

   Roku 1931 vyvstala potřeba nového rabína znovu – 28. 2. byl vedením obce vybrán Josef Roubíček, bytem Havlíčkova 20, 

Praha 11. Okresní úřad, jenţ byl informován 2. 3., nařídil následujícího dne policejnímu ředitelství vyšetřit, zda je kandidát 

mravně a státně občansky bezúhonný. Zdánlivě rutinní formalita přinesla nečekaný výsledek – 13. 4. přišla z Prahy odpověď, 

ţe o panu Roubíčkovi, narozenému 20. 10. 1877 a příslušejícímu do Proseče u Obořiště, okr. Pelhřimov, není v ohledu poli-

tické zachovalosti nic závadného známo, a ţe nebyl dosud trestán; ţe však bylo proti němu vedeno trestní řízení pro neznámý 

delikt u krajského trestního soudu v Praze. Proto ačkoliv mezitím ŢNO zaslala okresnímu úřadu osvědčení páně Roubíčkova 

státního občanství a nabytého vzdělání, potvrzení ŢNO ve Slaném o způsobilosti k výuce náboţenství na školách 

s dodatkem, ţe dotyčný vyučoval náboţenství na gymnáziu ve Slaném od školního roku 1929–30, a téţ posudek zástupce 

vrchního rabína v Praze prof. Dr. Aladara Deutsche, a 6. 3. znovu ţádala o Roubíčkovo potvrzení ve funkci, vznesl okresní 

úřad 29. 4. námitku opírající se o § 12 zákona z 21. 3. 1890, ţe pan Roubíček nemá pro úřad rabína potřebné teologické 

vzdělání. Vedení ŢNO pravděpodobně nevyuţilo moţnost se proti verdiktu do 15 dní odvolat k zemskému úřadu v Praze, 

protoţe jiţ r. 1932 byl zvolen novým rabínem Dr. Arpád Hiršberger. Mezitím byly na podzim 1931 provedeny volby do 

představenstva obce a ostatních řídících orgánů, z nichţ se však nedochovaly podrobné výsledky; jedinými známými jmény 

jsou starosta Artur Klinger a správce matrik kostelecký Rudolf Kohn. 

   Poslední předválečná informace o přistoupimské ŢNO pochází ze zprávy, kterou vedení obce zaslalo 2. 12. 1936 Státnímu 

statistickému úřadu a která byla dotyčnou institucí vrácena 31.12 téhoţ roku. Zpráva uvádí 144 příslušníků obce, z toho 48 

platících členů, starostou byl při posledních volbách 18. 11. 1931 zvolen Artur Klinger z Klučova. Příslušníci obce uţívali 

jednu veřejnou synagógu v Přistoupimi, jiné modlitebny, veřejné ani soukromé, se v obvodu obce nenacházely. Jediným pla-

ceným obecním funkcionářem byl rabín Dr. Arpád Hiršberger, ustanovený r. 1932, obec neprovozovala ţádné náboţenské 

ústavy ani konfesionální školy. Vedoucím matrik byl Rudolf Kohn z Kostelce n. Č. l., který neměl ţádného zástupce. Obec 

vykazovala řádné roční příjmy 10 884 Kčs a mimořádné 1932 Kčs, řádné výdaje činily 10   319 Kčs a mimořádné 1887 Kčs. 

Nejvyšší vybíraný členský příspěvek představoval 540 a nejniţší 22 Kčs a 50 haléřů. Fondové ani jiné příjmy či vydání obec 

neměla. Zástupcem starosty byl dle podpisu zprávy stále Rudolf Geiger. 

 

Poslední předválečné sčítání obyvatelstva přineslo následující výsledky: na prvním místě setrvával Český Brod se 74 obyva-

teli ţidovského vyznání (1,4% z 5385 obyvatel), z nichţ pouze 4 uvedli ţidovskou národnost; daleko za ním se seřadily Kos-

telec n. Č. l. s 27 lidmi (0,4% z 3039) a Úvaly s 20 osobami (0,5% z 4346); 10 izraelitů hlásila Přistoupim (1,4% ze 712), 9 

Kounice (0,7% z 1331), 5 Klučov (0,8% z 599), 3 Poříčany (0,2% z 1270), 2 Manderšajd-Chrást (0,3% z 646) a 1 Bylany 

(0,2% z 520). Ţidovskou národnost uváděli kromě Českého Brodu ještě 2 obyvatelé Kostelce n. Č. l. Při započtení občanů 

ţidovského původu odstoupivších od víry se v Českém Brodě dostáváme k číslu 90 osob (1,7%), v  Přistoupimi 11 (1,5%) a 

nově by na seznam přibyly Hřiby s 3 lidmi (1,9% ze 161). Své ţidovské obyvatele naopak v porovnání s rokem 1921 ztratily 

Chrášťany, Lipany, Liblice, Štolmíř, Tismice, Vitice a Vykáň. 

   V Českém Brodě se ţidovský ţivel soustředil především na obou náměstích, v ulici Krále Jiřího, na Masarykově ulici, na 

Ţiţkově ulici a také na Havlíčkově předměstí, zvaném lidově „Škvárovna“, kde se objevili i přistěhovalci z Haliče. Shodně 
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po 3 rodinách evidovaly Kounice a Přistoupim, v ostatních lokalitách jiţ zpravidla zůstávalo jen po jedné rodině. 

 

   Pokud jde o tragický osud drtivé většiny ţidovského obyvatelstva našeho regionu za nacistické okupace, nejsou, podobně 

jako ve většině českých zemí, k dispozici přesnější informace o jeho počtu v předvečer 2. světové války. Jediným relativně 

spolehlivým informačním zdrojem zůstává protektorátní evidence, provedená r. 1941 jako první ze série kroků vedoucích 

k zahájení deportací, a zachycená dnes v Tzv. Terezínské pamětní knize. Podle těchto záznamů bylo v Přistoupimi před za-

čátkem deportací registrováno celkem 237 osob z českobrodského a černokosteleckého soudního okresu. Českobrodska se 

pak týkalo 87 jmen, z nichţ drtivá většina byla zařazena do transportu AAb, jenţ byl od 1. 6. 1942 vypravován v Kolíně, kam 

byl českobrodský okres po správní stránce přiřazen, a do Terezína odjel 4. 6. v počtu 744 osob, které byly pak postupně 

rozřazovány do dalších transportů, směřujících zpravidla do vyhlazovacích táborů v Osvětimi a dalších polských lokalitách. 

V Terezíně jich zůstal pouhý zlomek, z kterého navíc ještě část zemřela. Ţidovští občané, kteří nebyli zařazeni do zmíněného 

transportu, bydleli většinou původně jinde, zpravidla v Praze, a k přistoupimské ŢNO byli přiřazeni nejspíše jen proto, ţe 

z daného regionu pocházeli a měli zde dosud rodiče či jiné příbuzné. Byli pak zpravidla zařazeni do pozdějších transportů, 

směřovaných z Prahy. 

   Na konci války – 25. 1. 1945 – poslouţil ještě jednou svému účelu přistoupimský ţidovský hřbitov, kde se přestalo pohřbí-

vat roku 1939;  pohřbeno 8 ţidovských vězňů, kteří cestou z Osvětimi v otevřených vagónech zmrzli, zemřeli vysílením nebo 

byli zastřeleni při pokusu o útěk. Šlo údajně 7 muţů a 1 ţenu.14 

 

   Z kdysi početné českobrodské ţidovské komunity se po skončení války vrátil jen malý zlomek jejích příslušníků. Většina 

z nich sice dosáhla uznání svých restitučních nároků, po roce 1948 jim to však bylo zpravidla k ničemu. 

   Majetek přistoupimské ŢNO, reprezentovaný budovou synagógy a bývalé ţidovské školy, malým domkem správce zdejší-

ho hřbitova a řadou pozemků, byl po válce většinou rozprodán, neboť ministerstvo školství a osvěty jiţ 26. 8. 1946 odňalo 

obci státní uznání a přidělilo její obvod k obnovené ŢNO praţské. Roku 1949 byla synagóga spolu s domkem čp. 12 a 

k němu náleţejícími zahradami prodána státu a ještě v témţe roce přestavěna na budovu místního národního výboru. Hřbitov 

a sousedící pozemky, dnešní hřiště TJ Sokol, si praţská ŢNO ponechala, avšak pronajala je téhoţ roku obci Přistoupim na 10 

let, přičemţ byla nájemní smlouva po tuto dobu nevypověditelná, s  výjimkou případu, ţe by najímatel, čili obec, neplnil 

nebo porušoval povinnosti ze smlouvy plynoucí; jinak měla být tato smlouva za stejných podmínek automaticky prodlouţena 

vţdy o rok. Obec se mj. zavázala vzít pod svou ochranu ţidovský hřbitov a dohlíţet na to, aby nebyl zneuctěn, a aby na něj 

neměly přístup nepovolané osoby, dále měla za povinnost hlásit nastalé škody na náhrobcích a zdivu, sekat trávu, odstraňo-

vat spadlé větve, listí, platit daně, dávky a poplatky atd. V následujících desetiletích, pravděpodobně i vlivem anti-sionistické 

politiky, však hřbitov postupně chátral a koncem 80. let se návštěvníkům nabízel obraz zkázy – rozbité, povalené i rozkrade-

né pomníky, rozpadající se hřbitovní zeď, prostor zcela ovládnutý bujícím břečťanem a jinými plevelnými rostlinami. Za 

celou dobu byla ze státních prostředků údajně opravena jen hřbitovní zeď. Neutěšený stav trval aţ do roku 1991, kdy byl 

hřbitov nákladem Ţidovské obce v Praze částečně zrekonstruován; nové rozestavění restaurovaných náhrobků však sklidilo 

kritiku odborné veřejnosti. 15 V současnosti je systematicky udrţována zřejmě jen přední část hřbitova s novějšími náhrobky, 

zatímco ve starší zadní uţ opět kraluje břečťan. 

                                                                                                                        Mgr. Michal Fokt 

Poznámky a vysvětlivky 

 
1 – téţ tzv. Polenský proces; šlo o obvinění tamního Ţida Adolfa Hilsnera z rituální vraţdy devatenáctileté Aneţky Hrůzové v roce 1899. Do 

celé věci zasáhl T. G. Masaryk, který poukázal na neopodstatněnost lidové pověry pocházející jiţ ze středověku, ţe Ţidé při obřadech svát-

ku Pesach uţívají krev křesťanských panen. Přes zjevné nesrovnalosti v obţalobě byl nakonec Hilsner shledán vinným (byť o rituální vraţ-

dě se finální rozsudek jiţ nezmiňoval, coţ Masaryk povaţoval za úspěch) a odsouzen k trestu smrti a posléze k doţivotnímu ţaláři. Propuš-

těn byl roku 1918. Kauza poslouţila jako záminka pro rozpoutání antisemitské kampaně ze strany tzv. vlasteneckého tisku a svůj díl dostal i 

sám Masaryk, jenţ byl označen za „pacholka Ţidů“. 
2 – dalším společným rysem většiny ţidovských rodin v Českém Brodě i okolí (zejména těch majetnějších) bylo zaměstnávání křesťanské 

(katolické, popř. kalvinistické) čeledě či sluţebného personálu. 
3 – o sporu ohledně náboţenského příspěvku zemřelého Antonína Mendla viz Státní okresní archiv Kolín, fond Okresní úřad Český Brod, 

spis. man.1898–1905, sign.5/1, inv. č. 867, č. k. 187, a Státní okresní archiv Kolín, fond Okresní úřad Český Brod, spis. man.1906–1923, 

sign.5/4, inv. č. 915, č. k. 269 a 270. 
4 – podle tvrzení starosty kostelecké ŢNO Abelese byla jen ¼ členů schopna platit členské příspěvky bez újmy na majetku, a bylo tudíţ pro 

ně finančně náročné udrţovat si vlastního rabína. 
5 – pro srovnání – příjmy i výdaje přistoupimské ŢNO činily na rok 1904 celkem 1483 K 39 hal. a jmění obce bylo pokladníkem Karlem 

Beckem spočítáno na 15 785 K 64 hal.; naproti tomu kostelecká obec měla výdaje za rok 1906 celkem 1155 K, příjmy 515 K a na náboţen-

ských příspěvcích muselo být k udrţení vyrovnaného rozpočtu vybráno 640 K. 
6 – spor o regulérnost voleb do představenstva ŢNO viz Státní okresní archiv Kolín, fond Okresní úřad Český Brod, spis. man. 1906–1923, 

sign.5/4, inv. č. 915, č. k. 269 a 270. 
7 – jeho roční sluţné bylo podle rozpočtu z r. 1904 celkem 1400 K, správce synagógy dostával 200 K. 
8 – poslední zmínka o rabínu Aronovi je ve spisech okresního úřadu datována 4. 6. 1915, kdy oznámil, ţe na 

doporučení lékaře bude se svou těţce nemocnou manţelkou pobývat asi 6 týdnů v lesnaté krajině, konkrétně v Červené Řečici okr. Pelhři-

mov, a ţe tedy aby veškeré přípisy týkající se matrik a záleţitostí rabinátu mu byly směrovány tam; viz. Státní okresní archiv Kolín, fond 

Okresní úřad Český Brod, spis. man. 1906–1923, sign.  5/4, inv. č. 915, č. k. 269 a 270. 
9 - jedinou další známou aktivitou je péče o ţidovské uprchlíky z Haliče, o jejichţ pobytu zde svědčí záznamy pohřebního bratrstva a infor-

mace v článku J. Miškovského v Našich Hlasech č.2/1915. 
10 – Pěkný, T. – Historie Ţidů v Čechách a na Moravě, str. 245–246. 
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11 – Ostatně signály o vlaţném přijímání tohoto myšlenkového směru v přistoupimské ŢNO máme dokonce jiţ z dřívějších dob – na schůzi 

představenstva ŢNO 6. 4. 1902 byla projednávána ţádost sionistického spolku ţidovských akademiků Bar Kochba o dotaci (podporu) 10 

K; načeţ po přečtení této ţádosti starostou Duxem reagoval Hynek Fischl návrhem, aby stejnou podporu dostal i spolek Českých akademi-

ků – Ţidů, tj. zastánců asimilace. Nakonec bylo usneseno, ţe se o této věci bude jednat příště. 
12 – dotazníková akce ministerstva školství a národní osvěty viz Státní okresní archiv Kolín, fond Okresní úřad Český Brod, spis. man.1906

–1923, sign.5/4, inv. č. 915, č. k. 269 a 270, a Státní okresní archiv Kolín, fond Okresní úřad Český Brod, spis. man.1923–1939. sign.5/4, 

inv. č. 984, č. k. 439. 
13 – o slučování ŢNO Přistoupim, Úvaly a Kostelec n. Č. l. viz Státní okresní archiv Kolín, fond Okresní úřad Český Brod, spis. man.1906–

1923, sign.5/4, inv. č. 915, č. k. 269 a 270, a Státní okresní archiv Kolín, fond Okresní úřad Český Brod, spis. man.1923–1939. sign.5/4, 

inv. č. 984, č. k. 439. 
14 – Boček, K. – Ţidé v Přistoupimi, In: Archivní prameny Kolínska 1992, str. 22–26. 
15 – Jiří Fiedler, pracovník Ţidovského muzea, hodnotí v dopise Karlu Bočkovi, uveřejněném v časopise Pod Šancemi č.5/92, rekonstrukci 

hřbitova následovně: „Vloni dokončenou rekonstrukci staré části hřbitova povaţuji za odstrašující příklad neodborného postavení náhrob-

ků. Všechna čest za jejich slepení a očištění od břečťanu, ale uměle vytvořené pravidelné rozestupy mezi náhrobky jsou jistě umělé, působí 

zcela nepřirozeně a nedůvěryhodně. Připomínají dovedně rozmístěné cvičence na spartakiádě.“ 

 

Prameny a literatura 

 

Tomáš Pěkný – Historie Ţidů v Čechách a na Moravě, Praha 1993. 

Feder, R. – Ţidovská tragédie. Dějství poslední. Praha 1946. 

Stránský, O. – Není spravedlnosti na zemi, Praha 2002. 

Kárný, M. a kol. - Terezínská pamětní kniha, 2. sv., Praha 1995. 

Rothkirchenová, L., Schmidtová-Hartmannová, E., Dagan., A. – Osud Ţidů v Protektorátu  1939–1945, Praha 1991. 

Podrobný seznam míst v Čechách, vydaný c. k. statistickou ústřední komisí, Vídeň 1904. 

Úřední seznam míst v zemi české, vydaný ministerstvem vnitra a Státním úřadem statistickým, Praha 1923. 

Úřední seznam míst v zemi české, vydaný ministerstvem vnitra a Státním úřadem statistickým, Praha 1934. 

Miškovská, Z. – Ţidé na Českobrodsku v pramenech Státního okresního archivu, In: Archivní prameny Kolínska 1992, str. 15–21. 

Boček, K. – Ţidé v Přistoupimi, In: Archivní prameny Kolínska 1992, str. 22–26. 

Boček, K. – Ţidovský hřbitov v Přistoupimi, In: Pod Šancemi č. 4 /1991, str. 3 a č.5/1991, str. 4–5. 

Boček, K. – Ţidé v Přistoupimi, In: Pod Šancemi č. 3–4/1992, str. 8–9 a č. 5/1992, str. 5–6. 

Miškovský, J. – Haličští Ţidé, In: Naše Hlasy č. 2 / 1915 

Státní okresní archiv Kolín, fond Okresní úřad Český Brod, spis. man.1898–1905, sign.5/1, inv. č. 867, č. k. 187. 

Státní okresní archiv Kolín, fond Okresní úřad Český Brod, spis. man. 1906–1923, sign.5/4, inv. č. 915, č. k. 269 a 270. 

Státní okresní archiv Kolín, fond Okresní úřad Český Brod, spis. man. 1923–1939. sign.5/4, inv. č. 984, č. k. 439. 

Státní okresní archiv Kolín, fond Okresní úřad Český Brod, spis. man. 1939–1947, sign.5/4, inv. č. 1088, č. k. 900 

Státní okresní archiv Kolín, fond Okresní úřad Český Brod – likvidace ţidovských obchodů 1940–44, spis. man. 1939–1947, sign.15/5, inv. 

č. 1162, č. k. 1088. 

Státní okresní archiv Kolín, fond Okresní úřad Český Brod – Sčítání lidu rok 1900 – Sčítací operáty, inv. č. 1175–1177, 1186–1193, 1196–

1198, 1200, 1204, 1211–1215, 1218–1219, 1222 – 1224, č. fasciklu 21–26, 33–39, 41–43, 45, 47, 53–54, 57–58, 60–61. 

Státní okresní archiv Kolín, fond Okresní úřad Český Brod – Sčítání lidu rok 1910 – Sčítací operáty, inv. č. 1273–1277, 1286–1294, 1297–

1300, 1302, 1306, 1315–17, 1320–1321, 1325 – 1327, č. fasciklu 97–105, 112–120, 122–127, 129, 136–137, 140–141, 144–145. 

Státní okresní archiv Kolín, fond Sčítání obyvatelstva – rok 1921 – Sčítací operáty, č. kartonu 1–6, 10–15, 17–20, 22, 24, 26–29, 33–34. 

Státní okresní archiv Kolín, fond Ţidovské pohřební bratrstvo v Přistoupimi, bez sign. 

Státní ústřední archiv Praha, fond Sčítání obyvatelstva 1930, sign. SO 1930, soudní okres Český Brod, č. kartonu 5166–5171, 5173–5175, 

5177–5178, 5181–5182 a 5186. 

Státní ústřední archiv Praha, fond Sčítání obyvatelstva 1950, sign.SL 1950, inv. č. 512, kraj praţský, soudní okres Český Brod, inv. č. 20, č. 

kartonu 505–506, 510, 512, 514 – 516.  

Státní ústřední archiv Praha, fond Restituce ţidovského majetku po 2. světové válce, sign. NSMP, bez inv. č. 

Databáze obětí holocaustu (The Central Database of Shoah Victims’ Names) památníku Jad Vašem - http://www.yadvashem.org/lwp/

workplace/IY_HON_Entrance 

Městské kulturní a informační centrum 

Náměstí Arnošta z Pardubic 1 

srdečně zve na pořad se známým léčitelem  

a autorem řady knih 

Pavel Váňa – ţivot s bylinkami 
pondělí 3. 11. 2008 od 19.00 hodin kino Svět 

vstupné 60 Kč 

http://www.yadvashem.org/lwp/workplace/IY_HON_Entrance
http://www.yadvashem.org/lwp/workplace/IY_HON_Entrance


20                                                                                                               10/2008 

 

Busty v českobrodské 

sokolovně 

 
Ve velkém sále českobrodské sokolovny pod nádherným 

kazetovým stropem si povšimneme několika bust, 

zpodobňujících některé významné osobnosti našich dějin:  

Dr. Miroslav Tyrš, Dr. František Palacký, Jan Ţiţka, 

František Ladislav Rieger, Josef Kajetán Tyl, Jan 

Ámos Komenský, Jan Hus, Karel Havlíček 

Borovský, Bedřich Smetana, Josef Jungmann. Po 

většině z těchto významných osobností jsou 

pojmenované i některé českobrodské ulice. 

Místní Sokol postavil sokolovnu v roce 1884 podle 

projektu architekta Jana Kouly. Ten se spolu se 

svým ţákem Josefem Poseltem podílel i na její 

umělecké výzdobě. 

Z. Bočková  

Foto archiv ČBZ 

 

Foto vlevo nahoře je sál sokolovny na dobové pohlednici krátce 

po dostavbě.  

Vpravo nahoře u stropu jsou vidět některé zmíněné busty a na 

jevišti původní opona. 

Na fotografii uprostřed je arch. Jan Koula. 

Foto vpravo dole zobrazuje stav sokolovny po opravě fasády. 

7. ročník akce „BĚH REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ“ 
 

V neděli dne 2. listopadu 

2008 pořádá oddíl 

triatlonu TJ Slavoj Český 

Brod 7. ročník akce pro 

všechny věkové 

kategorie „Běh 

Republiky 

Československé“. Akce 

se letos koná u 

příleţitosti 90. výročí 

vzniku samostatného 

československého státu. 

Běţci absolvují své 

závody na tradičních 

trasách, které budou 

vytýčeny 

v českobrodském 

parku a v okolí Pivovarského rybníka. Prezentace bude zahájena od 13:30 hodin. Jako první vyběhnou v 14:00 hodin na svou 

trasu dlouhou 95 m běţci nejmladší kategorie do 4 let. Celkem je vyhlášeno 23 kategorií. Jako poslední by měli cca v 15:30 

hod. na svou trasu dlouhou 3250 m odstartovat dospělí (5 kategorií muţů a 3 kategorie ţen). 

Závodníci na prvních třech místech v každé kategorii dostanou věcnou cenu. Každý 

účastník obdrží pamětní diplom a sladké občerstvení. 
Vezměte sebou děti, vnoučata, rodiče, prarodiče, přátele a známé a přijďte si prověřit svou rychlost a vytrvalost. 

Bliţší informace o akci najdete ve vývěsní skříňce oddílu u sokolovny a na www.triathloncb.ic.cz 

Ing. Václav Čokrt, za oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod 

http://www.triathloncb.ic.cz/
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ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ 

Informační listy 

Ročník 48. 

říjen 2008 

Městské kulturní a informační centrum dále nabízí 
 

Novou barevnou pohlednici Lipanské mohyly (4 Kč) 

Nahlédnutí (rozebraný náklad) do nově vydané publikace 

„Turistický a cyklistický atlas Středočeského kraje“ se zajímavými 

informacemi a hlavně typy na výlety! � 

  Inzerce, pozvánky, upozornění… 
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Přehled podzimních akcí a pořadů 
 

1.10 – 29.10. Výstava galerie Šatlava: Věra Müllerová obrazy olej, Petr Marek polární krajina ve 

fotografii 

čtvrtek 2.10. Beseda o zdravotnictví s MUDr. Pavlem Lebedou – lékařem záchranné sluţby Kolín, 

v 18.00 hodin, I. patro budovy MKIC, vstup volný 

čtvrtek 9.10. Koncert Naďa Urbánková a Luboš Javůrek, kino Svět od 19.00 hodin 

čtvrtek 9.10. Beseda o. s. Botany ve spolupráci s místní SZ o nebezpečí zavlečených rostlin a 

následků co přinášejí. Více informací na plakátech, I. patro budovy MKIC od 17.00 hodin 

pátek 10.10. Taneční kurz – prodlouţená hodina od 19.00 hodin, sokolovna 

Sobota 11.10 v 15.30 hod. Kino Svět. Krtek a medicína – české dětské filmové pásmo: 

Můj kamarád tiká, Krtek a medicína, Dorotka a zpěvák, O Kanafáskovi, jak hrál 

fotbal, Krtek a zelená hvězda, Čaroděj, pohádky – Honzíček    

Sobota 25. 10. v 15.30 hod. Kino Svět. Mach a Šebestová na prázdninách 
– české dětské filmové pásmo: O líném Honzovi, Jak M+Š navštívili 

cirkus, Cvrček a slepice, Jak Šebestovi přijeli za dcerou, Jak 

M+Š splnili sen paní Janderové, Jak se Jonatán stal hrdinou 

dne, Jak M+Š se vrátili z prázdnin, Krtek a vlaštovka. 

pátek 31.10. Taneční kurz – prodlouţená hodina od 

19.00 hodin, sokolovna 

1. 11. – 26.11. Výstava MKIC galerie Šatlava: Lidé a 

dokumenty z českobrodska 

sobota 1. 11. Chvála podzimu aneb dýňová slavnost – zábavné 

odpoledne pro malé i velké, budova MKIC + venkovní prostranství 

od 14.00 -17.00 hodin. Akce pořádaná ve spolupráci s místními subjekty a organizacemi. 

pondělí 3.11. Setkání s bylinářem Pavlem Váňou: „Ţivot s bylinkami“, kino Svět od 19.00 hodin, 

středa 12.11. Vodnická pohádka Divadla Mrak pohádka pro MŠ, děti a rodiče kino Svět od 10.00 

hodin 

středa 12.11. Zájezd do Karlínského divadla na muzikál Carmen. V hl. r. Lucie Bílá (přijímáme 

přihlášky na další zájezd v roce 2009) 

pátek 21.11. Taneční kurz – prodlouţená hodina od 19.00 hodin, sokolovna 

čtvrtek 27.11. Zájezd do Divadla Na Jezerce na představení Paní plukovníková. V hl. r. Jiřina 

Bohdalová 

sobota 29.11. Dílna adventních věnců a vánočních dekorací s floristkou Zuzkou Floriánovou, 

budova MKIC. Hradí se vstup do dílny a materiál. 

1. 12. – 22.12. Výstava galerie Šatlava: Vánoční výstava ZŠ Ţitomířská 885 

pátek 5.12. Slavnostní zakončení Tanečního kurzu – Věneček od 19.00 hodin 

sobota 13.12. Pohádkové odpoledne: Vánoce a kouzelník, kino Svět od 14.30 hodin 

 

Změna programu a termínů vyhrazena 

 

Informace MKIC, Náměstí Arnošta z Pardubic 1, 

tel. 321 612 217–20, tel./fax 321 612 117,  

e-mail: mkic@cesbrod.cz, nyvltova@cesbrod.cz 
 

 

 

 

Městské kulturní a informační centrum 

www.kulturainfo-cesbrod.cz 

2008 

mailto:mkic@cesbrod.cz
mailto:nyvltova@cesbrod.cz
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42. ročník DP a CTJ „ČESKOBRODSKÁ PADESÁTKA“ 

V sobotu dne 4. října 2008 pořádá odbor Klubu českých turistů při TJ Slavoj Český Brod 42. ročník 

dálkového pochodu a cykloturistické jízdy „Českobrodská padesátka“.  

Pochodníci si budou moci vybrat z tras 50, 35, 27, 17 a 12 kilometrů, cyklisté pak z tras 70 a 40 kilo-

metrů.  Start všech tras bude 4. října 2008 od 6:30 do 10:00 hodin ve sportovní hale TJ Slavoj Český 

Brod. Na startu obdrţí kaţdý účastník mapku s popisem trasy a komentář k pozoruhodným místům. 

Kaţdý, kdo zdolá zvolenou trasu, dostane diplom a malou upomínku. Věcnými cenami bude odměně-

no 17 vylosovaných účastníků a nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější účastník.   

Přijďte si prověřit svou kondici a vytrvalost a protáhnout tělo.  

Bliţší informace o akci najdete ve vývěsní skříňce odboru KČT u sokolovny a na 

www.triathloncb.ic.cz 

Ing. Václav Čokrt za odbor KČT při TJ Slavoj Český Brod 

Tip na říjnový výlet 

BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV 

Jedno z mála dvojměstí v ČR sehrálo signifikantní roli v evropských dějinách a návštěvníka zaujme 

velkým počtem zachovalých historických budov. Navštívíte místo, kde byl zavraţděn Sv. Václav, 

uvidíte nejstarší fresku v českých zemích, namalovanou ve 12. století a především navštívíte nově 

otevřený renesanční brandýský zámek. Rudolf II. sem jezdil na hony a arcivévoda Ludvík Salvator 

Toskánský zde shromáţdil své sbírky. Otevřeno je v říjnu úterý – pátek 10.00 – 16.00, sobota – neděle 

10.00 – 17.00. Zajímavá je návštěva také místního muzea, které je otevřeno od 9.30 do 17 hodin. 

mkic 

Upozornění obyvatelům lokality 

„Škvárována“ 

Vlastníci nemovitosti, kteří mají 

zájem  

o zápůjčky kompostérů, mohou 

kontaktovat odbor ţivotního prostředí 

MěÚ Český Brod na tel. č. 321 612 123 

pí Stárková, kde si domluví 

podrobnosti ohledně podepsání 

smlouvy. 

Zájemci tak musí učinit nejpozději  

do 15. 10. 2008. 

Pneuservis Jirkalovi 

upozorňují své zákazníky! 
 

Pokud bude v důsledku silničních 

prací znemoţněn vjezd  

do servisu z ulice 

Zborovská, je moţný příjezd 

ulicí Luţickou. 

 

Děkujeme za pochopení. 

 

GALERIE „ŠATLAVA“ 
srdečně zve v říjnu na společnou výstavu Věry Müllerové  OBRAZY– olej 

a Petra Marka POLÁRNÍ KRAJINA VE FOTOGRAFII 

otevřeno Po aţ Pá 8.00 aţ 17.00 hod. 

http://www.triathloncb.ic.cz/
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GALERIE 

„ŠATLAVA“ 

v MKIC na Nám. Arnošta z Pardubic 1 

282 01  Český Brod 

srdečně zve k návštěvě! 
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       Pro pobočku firmy Audiolight service  s.r.o. 

v Říčanech hledáme pracovníky na tyto pozice: 

Junior Developer 

( Z kušenosti alespoň s jedním z jazyků: 

Python, C, PHP, Java, Perl., Znalost 

SQL, UML, IDEF4, Linux výhodou )  

Vedoucí provozu 

Účetní /Asistentka účetní 

Osvětlovač 

Zvukař 

Řidič skupiny „C “  

( v nitrostátní  nebo mezinárodní 

doprava )  

Prodavač  světelné a zvukové techniky 

Servisní technik ( elektro )  

       Své CV zasílejte na: 

       e-mail: kralova.veronika@audiolight.cz  

Firma  zabývající  se  výrobou  ocelových 

nádrţí, montáţí potrubních rozvodů na ČS 

PHM, výrobou ocelových   konstrukcí   a   

dalšími  zámečnickými činnostmi 

Přijme 

svářeče el. obloukem nebo v ochranné 

atmosféře potrubáře (svářeče autogenem) 

zámečníky – montéry ocelových 

konstrukcí 

elektrikáře pro údrţbu areálu  

a servis ČS PHM 

servisního technika pro servis ČS PHM 

(ŘP sk. B) 

   Platové podmínky   

18.000 – 24.000 Kč/měs. 

 

Kontakt 

BOS spol. s r.o.,   

Purkyňova 0109, 250 82 Úvaly 

  K. Ulman, tel.: 281 980 124,   

e-mail: ulman.bosuvaly@seznam.cz 

BOS s.r.o. 

Úvaly 
TECHNICKÝ ZÁVOD 

            Klíč & Kov 

Gabriela BOROVSKÁ Suvorovova 59  
282 01  ČESKÝ BROD 

tel./fax: 321 620 988 – mobil: 724 739 701 

Výroba klíčů, autoklíčů, motoklíčů, dozických a tvarových  klíčů 

Opravy vložek a zámků 

Sjednocení vložek, tvorba systému centrálního a generálního klíče 

Prodej zadlabávacích, visacích a přídavných zámků 

Prodej bezpečnostního a interierového kování 

Stavební a bezpečnostní vložky značky FAB, MUL-T-LOCK a EVVA 

Využití množstevních slev 

 Dále nabízíme rozšíření služeb 

Výroba razítek, vizitek a reklamy 

Hodinářské opravy, výměny baterií a zkracování tahů 

mailto:kralova.veronika@audiolight.cz
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Prodej loveckých a kapesních nožů 
Nejstarší pozdravy z Českého Brodu na pohlednicích za 

Rakouska-Uherska 
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foto Zdenka Bočkovázdroj: internet

Sportovní gymnastika Sokol  
Chorvatsko-Omi -Nemiraš

Ke vzpomínce Aničky Vintrychové
k článku uvnitř

k článku uvnitř

Foto archiv Sokola

Děti ze Sokola Český Brod ze cvičení 
Jany Bízkové navštívili českobrodské hasiče…




