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Českobrodský ZPRAVODAJ 
Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska 

Zpracovává, vydává a tisk zajišťuje Městské kulturní  

a informační centrum v Českém Brodě (IČO: 00065951)  

ve spolupráci s Městem Český Brod.  

Řídí redakční rada ve složení: Bočková Zdenka, Hájek 

Václav, Hor Tomáš, Bc. Nekolný Jakub. Adresa redakce: 

MKIC, Náměstí Arnošta z Pardubic čp.1,  

282 28 Český Brod.  

Fotografie, pokud není uvedeno jinak, Karel Boček,  

archiv ČBZ a města. 
Telefon: 321612220, 321612219, 321612218 

Tel./fax:321622267, E-mail: mkic@cesbrod.cz; 

cbz@cesbrod.cz; info@cesbrod.cz 
Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte redakci na výše 

uvedenou adresu nebo osobně předejte na stejné adrese  

v Informačním centru v přízemí budovy MKIC.  

Upřednostňujeme autorské příspěvky  
v elektronické podobě na některém z běžných médií  

a v běžných formátech. Fotografie přijímáme  
ve všech formátech a oddělené od textu. Texty neprocházejí 

detailní jazykovou úpravou a za jejich obsah ručí autoři 

příspěvků. Redakce si vyhrazuje právo na krácení rukopisů, 

případně jejich neuveřejnění nebo odložení a na tvorbu 

titulků, vyžaduje-li to celkové zpracování příspěvku. 

Nevyžádané rukopisy, fotografie, případně kresby se 

nevracejí. Vychází každý měsíc, k dostání ve vybraných 

prodejnách časopisů a v MKIC. Předplatné vyřizuje  

a časopis rozesílá MKIC, Český Brod.  
Registrováno MK ČR pod registračním číslem  

MK ČR E10639.  
Tisk Jan Průša – Polygrafická výroba Klučov.  

Cena jednoho výtisku je 9,00 Kč.  
Toto číslo vyšlo 3. 6. 2009 v nákladu 500 ks. 

Uzávěrka čísla 7-8/2009 je v pátek  19. 6. 2009  
© MKIC 1992 – 2009 

Zprávy z města a radnice 

Školy a organizace ve městě 

Zprávy a sdělení Tech. služeb 

O českobrodské zvonici 

Pozvánky na kulturu a do kina 

Sport, vzpomínky, informace 

Nové knihy v knihovně 

Sport, historie 

OBSAH 

Kresba Jiří Filípek 

Ohlédnutí za XIII. Okruhem českobrodským – 

– memoriálem Otakara Jeníka 

 
Tradiční akce s ročníkovým číslem XIII začala na Husově náměstí pře-

hlídkou vystavených veteránů a to dvoustopých i jednostopých. Úderem 

desáté hodiny zahájil svým projevem pan starosta Jaromír Fischer pre-

zentaci škol a místních organizací a vyslal zdravici účastníkům 1. ročníku 

Husitského pochodu, kteří započali svou dalekou cestu do Bärnau 

v dobovém oblečení a s koňským povozem. Bubny pochodujících utichly 

v dálce a doprovodný kulturní program mohl začít.  

 

J 
iţ po druhé se do programu zapojila MŠ Chrášťany pod vedením 

ředitelky Ivety Vančurové s kouzelným vystoupením nejmenších  

a hned následovalo vystoupení TJ Sokol předškoláci pod vedením 

Petry Čurgaliové a I. Bašusové. Pak se do toho „opřela jednička“ – ZŠ 

Ţitomířská 885 a předvedla výborný a obsáhlý program proloţený velmi 

vtipnou reklamou pana Vajíčka. ZŠ a PrŠ Český Brod předved-

la vystoupení hrajeme a tančíme si. Nastoupily další „jedničky“ z TJ So-

kol – pod vedením cvičitelky Jany Bízkové se ukázala přípravka gym-

nastiky TJ Sokol a hned za ní nejmladší dívky Wellness Sport Team Eliš-

ky Strakošové s úvodním slovem Edity Csomorové. Závěr patřil sympa-

tické předškolačce Tině Baránkové se sólovým vystoupením maţoretky 

skupiny Scarlett Kutná Hora. Hojné publikum odměnilo výborná, propra-

covaná i kostýmově zajímavá vystoupení potleskem.  

V rámci této akce se uskutečnilo i první setkání regionálních sběratelů 

historických pohlednic a zajímavostí – v zasedací síni radnice pod zášti-

tou starosty města Jaromíra Fischera. Prezentovat se alespoň s částí svých 

sbírek historických pohlednic přišli: p. Vladimír Brzek, Ing. Jaroslav Pe-

trásek, Petr Fořt, Josef Jíša z Kozojed s kolegou s Kostelce nad Černými 

lesy p. Jiřím Bohatou. Pan Milan Rollo, přišel s dědictvím po svém tatín-

kovi – úţasnou, nádherně ilustrovanou kronikou pivovarnickou a za ČS 

obec legionářskou Martin Brynych, který bezplatně poskytl několik výtis-

ků Vojenská pietní místa Český Brod. Ze zdravotních důvodů se bohuţel 

nezúčastnil nejstarší sběratel p. Josef Kříţ z Nové Vsi. Součástí setkání 

byl i křest nového lisovaného DVD Český Brod na historických pohledni-

cích, které jako první obdrţel pan Vladimír Brzek, aktivní sběratel, které-

Foto Tomáš Boček 
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mu patří dík za poskytnutí větší části pod-

kladů pro vznik tohoto DVD. Návštěvníci 

mohli vyuţít jedinečnou příleţitost – speci-

álně pro tuto příleţitost připravený tisk 

poštovního razítka s datem 1. 5. 2009  

a koupi korespondenčního lístku, který 

svým předtiskem připomíná letošní výročí 

tohoto závodu. Tisk razítka a korespon-

denční lístky zajistil Ing. Jaroslav Petrásek, 

kterému patří za to dík.  

Po obědě převzal štafetu hlavní pořadatel 

závodu Veterán Car Club Český Brod, člen 

ÚAMK ČR. Start závodu začal tradičně 

v jednu hodinu odpoledne. Nablýskaná 

autíčka a motorky se vydaly na trať v délce 

24,6 km z Českého Brodu přes Tuchoraz, 

Přehvozdí, Kostelec nad Černými lesy, 

Krupá, Přistoupim, Tuchoraz a Český 

Brod. Soutěţ se jela na dvě kola bez přeru-

šení. V kategorii Auto do roku výroby 1945 

se na 1. místě umístil pan Rudolf Vecko, se 

startovním číslem 47 a se strojem Aero 30, 

r. v. 1937. V kategorii Auto po roce výroby 1945 se na prvním místě umístil pan Přemek Smutný, startovní číslo 3, se Škodou 

Felicia Super, r. v. 1963. V kategorii Moto do roku výroby 1945 se na 1. místě se startovním čísle 78 umístil Martin Valtr se  

strojem BMW R 23, r. v. 1923. V kategorii Moto po roce výroby 1945 se na prvním místě se startovacím číslem 51 umístil 

František Šedivý se strojem Jawa – ČZ 353, r. v. 1955. Nejstarším letošním účastníkem byl p. Jaroslav Brych, nar. 1935 se 

strojem Jawa 353, r. v. 1960 a umístil se ve své kategorii na 16. místě. Nejstarší vozidlo bylo Praga Piccolo, r. v. 1924, pana 

Bohumila Pipka, které se umístilo ve své kategorii na 6. místě. Nejlepší ţenskou řidičkou byla paní Jana Steinerová 

s motorkou Manet S 125/03, r. v. 1965, která se v kategorii Moto po roce výroby 1945 umístila na 2. místě. Na pěkném 13. 

místě se umístila českobrodská hasičská stříkačka Praga AN zvaná Andula, r. v. 1929 s Antonínem Bekem a jeho posádkou. 

Všichni účastníci závodu obdrţeli upomínkové plakety a vítězové samozřejmě ceny pro vítěze jednotlivých kategorií.  

XIII. ročník skončil, nepochybně se vydařil a za rok v Českém Brodě nashledanou při XIV. Okruhu Českobrodském. 

Další fotografie z celého dne 1. května 2009 i z jiných akcí si můţete prohlédnout na: http://mkic.rajce.idnes.cz 

Zdenka Bočková, řed. MKIC 

Posádka historické hasičské Pragovky,  
řidič Pavel Urban, spolujezdec Antonín Bek  Foto Tomáš Boček 

Českobrodská  
garda 

se připravuje 
k odjezdu 

Foto Tomáš Boček 
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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 11. řádného jednání rady města,  

konané dne 16. dubna 2009 od 16:00 hodin 

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Příspěvek na obnovu fasády v MPZ (90/2009). Rada 

města I. schvaluje dotaci na obnovu fasády jednoho z ob-

jektů v areálu bývalého pivovaru v Českém Brodě, na poz. 

pare. č. st. 366/1, kat. území Český Brod, ve výši 30.000 Kč 

spol. NOVETA – Pivovar Český Brod, s.r.o., IČ 45476985. 

II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 

2. Prodej části pozemku v k. ú. Liblice – Místní organiza-

ci Českého rybářského svazu (91/2009). Rada města 

doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit prodej 

části pozemku v k. ú. Liblice u Českého Brodu obec Český 

Brod Místní organizaci Českého rybářského svazu, IČ 

43090184, Český Brod za cenu 250 Kč/m2. Jedná se o část  

z pozemku p. č. PK 264/2 část p. č. 659/2 o výměře 14 m2 

zastavěná plocha, oddělenou geometrickým plánem č. 329–

69/2008 ze dne 26. 5. 2008. Kupní cena bude uhrazena do 60 

ti dnů od obdrţení oznámení o schválení prodeje pozemku. 

Návrh na vklad práva k nemovitostem bude podán na katast-

rální úřad po zaplacení celé kupní ceny, poplatek za vklad 

(kolek 500 Kč) hradí kupující. Nabyvatel musí mít uhrazeny 

veškeré závazky vůči Městu Český Brod. 

3. Prodej pozemků v k. ú. Český Brod – „Za ško-

lou“ (92/2009). Rada města I. vyhlašuje záměr prodeje po-

zemků v k. ú. a obci Český Brod dle geometrického plánu  

č. 1374–100/2008:  

pozemky – parcelní čísla: 

2027 – 465 m2 ÚP – zastavitelné 

999/22 – 6.029 m2 ÚP – zastavitelné 

999/24 – 2.100 m2 ÚP – zastavitelné 

999/25 – 5.350 m2 ÚP – zastavitelné 

999/27 – 669 m2 ÚP – zastavitelné 

celkem 14.613 m2 obálkovou metodou za minimální cenu 

650 Kč/m2. Nabídky v zalepené obálce, označené slovy: 

„NEOTVÍRAT-POZEMKY ZA ŠKOLOU“ zašlete na adre-

su Města Český Brod, nebo předejte do podatelny Města 

Český Brod, 

Nám. Arnošta z Pardubic čp. 56 nejpozději do 30. 6. 2009. 

Nabídka bude obsahovat: jméno, příjmení a bydliště zájem-

ce, nebo název, IČ a sídlo společnosti, nabídku kupní ceny 

za 1 m2, termín a způsob úhrady kupní ceny, popis investič-

ního záměru na předmětném pozemku. Na nabídky zájemců, 

kteří nemají uhrazeny závazky vůči Městu Český Brod, ne-

bude brán zřetel. 

4. Prodej pozemku v k. ú. Český Brod – Wolkerova ul. 

(93/2009). Rada města vyhlašuje záměr prodeje pozemku pč. 

261/9 – orná půda o výměře 10.185 m2 (dle GP č. 1373–

110/2008) v k. ú. a obci Český Brod z majetku Města Český 

Brod obálkovou metodou za minimální cenu 650 Kč za 1 m2. 

Nabídky v zalepené obálce, značené slovy: „NEOTVÍRAT–

POZEMEK–WOLKEROVA“ zašlete na adresu Města Čes-

ký Brod, nebo předejte do podatelny Města Český Brod, 

Nám. Arnošta z Pardubic čp. 56 nejpozději do 30. 6. 2009. 

Nabídka bude obsahovat: jméno, příjmení a bydliště zájem-

ce, nebo název, IČ a sídlo společnosti, nabídku kupní ceny 

za 1 m2, termín a způsob úhrady kupní ceny, popis investič-

ního záměru na předmětném pozemku. Na nabídky zájemců, 

kteří nemají uhrazeny závazky vůči Městu Český Brod, ne-

bude brán zřetel. 

5. Prodej pozemku v k. ú. Český Brod – Zborovská ul. 

(94/2009). Rada města vyhlašuje záměr prodeje pozemku pč. 

765/40 orná půda v k. ú. a obci Český Brod o výměře 5.534 

m2 z majetku Města Český Brod obálkovou metodou za mi-

nimální cenu 1.100 Kč za 1 m2. Nabídky v zalepené obálce, 

o značené  s lo v y:  „N EOT VÍRAT – P OZEMEK –

ZBOROVSKÁ“ zašlete na adresu Města Český Brod, nebo 

předejte do podatelny Města Český Brod, Nám. Arnošta  

z Pardubic čp. 56 nejpozději do 30. 6. 2009. Nabídka bude 

obsahovat: jméno, příjmení a bydliště zájemce, nebo název, 

IČ a sídlo společnosti, nabídku kupní ceny za 1 m2, termín  

a způsob úhrady kupní ceny, popis investičního záměru na 

předmětném pozemku. Na nabídky zájemců, kteří nemají 

uhrazeny závazky vůči Městu Český Brod, nebude brán zře-

tel. 

6. Pronájem pozemku v k. ú. Český Brod – Zahrádky  

u hřbitova (95/2009). Rada města I. ruší usnesení rady mě-

sta č. 142/2007 ze dne 12. 7. 2007; II. vyhlašuje záměr 

pronájmu pozemku p.č. 620/7 – zahrada v k.ú. Český Brod 

část 1 aţ 6, za minimální cenu 10 Kč/m2/rok a p.č. st. 2033 

zastavěná plocha v k.ú. Český Brod, za minimální cenu 10 

Kč/m2/rok. 

Jedná se o tyto části: 

Část 1 – 292 m2 + společné plochy (tj. 1/6 z 285 m2) a pč. st. 

2033 – 23 m2 

Část 2 – 315 m2 + společné plochy (tj. 1/6 z 285 m2) 

Část 3 – 315 m2 + společné plochy (tj. 1/6 z 285 m2) 

Část 4 – 315 m2 + společné plochy (tj. 1/6 z 285 m2) 

Část 5 – 315 m2 + společné plochy (tj. 1/6 z 285 m2) 

Část 6 – 315 m2 + společné plochy (tj. 1/6 z 285 m2) 

Nabídky v zalepené obálce, označené slovy: „NEOTVÍRAT 

– ZAHRÁDKY U HŘBITOVA – část…“ zašlete na adresu 

Města Český Brod, nebo předejte do podatelny Města Český 

Brod, Nám. Arnošta z Pardubic čp. 56 nejpozději 15. 5. 

2009. Nabídka bude obsahovat jméno, příjmení, bydliště 

ţadatele, nebo název, adresu a IČ firmy, dále nabízenou výši 

ročního nájemného za 1 m2. Na nabídky zájemců, kteří ne-

mají uhrazeny závazky vůči Městu Český Brod, nebude brán 

zřetel. 

7. Rekonstrukce chodníků v ulici Palackého, k. ú. Český 

Brod (96/2009). Rada města schvaluje komisi pro otevírání 

obálek a hodnocení nabídek na akci: „Rekonstrukce chodní-

ků v ulici Palackého, k. ú. Český Brod“. Otevírání obálek 

proběhne dne 27. 4. 2009 v 13.00 hodin  

v zasedací síni MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70. Do 

komise jsou navrţeni: Bc. Jakub Nekolný – zástupce staros-

ty, Ing. Eva Čokrtová – vedoucí odboru správy majetku měs-
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ta, pan Martin Semrád – investiční referent, pan Karel Som-

mer – předseda stavební komise, MUDr. Forstová – radní. 

Náhradníci: paní Alena Endrychová – pozemková agenda, 

paní Světlana Zipserová – stavební technik, pan Tomáš Hor 

– správce informačních technologií, paní Jitka Kocourková – 

administrativní pracovnice. 

8. Ţádost o pronájem části pozemku pč. 705/16 – k. ú. 

Český Brod na umístění oboustranného reklamního pou-

tače (97/2009). Rada města I. bere na vědomí žádost Zámeč-

nictví – Miloslav Richter, IČ 618 77 409, Prokopa Holého 

709, Velký Osek o povolení (souhlas s umístěním) reklam-

ního poutače a pronájem části pozemku Města Český Brod – 

p. č. 705/16 v k. ú. a obci Český Brod; II. Nesouhlasí  

s pronájem části pozemku Města Český Brod p.č. 705/16 

ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. a obci Český Brod  

a s umístěním reklamního poutače na předmětném pozemku. 

10. Vodovod a kanalizace Zborovská (98/2009). Rada 

města I. schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objed-

natele 219/2008/OSM, č. zhotovitele 78070011 ze dne 10. 9. 

2008. Dodatek je přílohou originálu zápisu; II. souhlasí  

s podáním žádosti o dotaci na realizaci kanalizace v ul. 

Zborovské v Českém Brodě na Fond životního prostředí 

Středočeského kraje, tematické zadání č. l Realizace čistíren 

odpadních vod, intenzifikací ČOV a kanalizací napojených 

na ČOV. 

11. Obnova drobných památek v Českém Brodě 

(99/2009) Rada města. I. schvaluje a) žádost o poskytnutí 

dotací na obnovu drobných památek v Českém Brodě; b) 

podání žádosti o poskytnutí dotace na obnovu drobných 

památek ve Středočeském kraji z rozpočtu Středočeského 

kraje. 

12. Stanovení platu některých ředitelů příspěvkových 

organizací (100/2009). Rada města schvaluje plat ředitel-

kám Ing. Lucii Hovorkové Anna Český Brod, sociální sluţby 

pro seniory, Ţitomířská 323, Zdence Bočkové MKIC, Nám. 

Arnošta z Pardubic čp. 1, řediteli Ing. Miroslavu Krulišovi, 

TS Český Brod, Palackého 339 a paní Bc. Kristýně Kosové – 

pověřené řízením MŠ Kollárova, Kollárova 71. Originály 

platových výměrů jsou uloţeny u tajemníka MěÚ v personál-

ních spisech pracovníků tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

13. Nájemní smlouva – paní Tocháčková (101/2009). Rada 

města I. schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu 

části domu čp. 6 ve Štolmíři, a to nebytových prostor – 

klubovny, chodby a WC, o celkové výměře 45 m2 pro účely 

zajištění voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 mezi 

pronajímatelem paní Jaroslavou Tocháčkovou a nájemcem 

Městem Český Brod; II. pověřuje starostu města Český Brod 

Jaromíra Fischera podpisem této smlouvy. 

16. Příprava investic pro další období (102/2009). Rada 

města I. pověřuje finanční odbor přípravou rozpočtového 

opatření k zajištění investiční přípravy na další období dle 

rozpočtového výhledu; II. souhlasí se zahájením přípravy 

investic: Mateřská škola Liblice; Nový sběrný dvůr; Vodo-

vody v ul. Na Křemínku, Za Drahou, Na Prutě, V Lánech; 

Výměna kanalizace M. Majerové, V Chobotě; VO Krále 

Jiřího, Bezručova 

17. Schválení dodatků k pojistným smlouvám na majetek 

města a odpovědnost (103/2009). Rada města 

I. schvaluje Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 2739300790  

o pojištění majetku města – připojištění věcí umístěných na 

volném prostranstvy kontejnery, lavičky, odpad, koše atd.). 

Doplatek za toto připojištění činí 1.088 Kč/rok; II. schvaluje 

Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 805–92287–18 o pojištění 

odpovědnosti – navýšení základní pojistné částky na 10 mil. 

Kč. Doplatek za toto připojištění činí 32.500 Kč/rok; III. 

schvaluje Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 805–92287–18 

– tímto se připojišťují dobrovolníci v počtu cca 30 osob, 

vykonávající veřejnou sluţbu. Doplatek za toto připojištění 

činí 7.500 Kč/rok; IV. Pověřuje starostu města Český Brod 

Jaromíra Fischera podpisem těchto dodatků.  

18. Změna č. 08 ÚPNSÚ Český Brod (104/2009). Rada 

města I. souhlasí s pořízením změny č. 08 ÚPNSÚ Český 

Brod v lokalitě za školou ve směru na obec Štolmíř jako 

rozšíření rozvojové zóny BI; II. doporučuje zastupitelstvu 

města Český Brod schválit pořízení změny č. 08 ÚPNSÚ 

Český Brod v lokalitě za školou ve směru na obec Štolmíř 

jako rozšíření rozvojové zóny BI. 

19. Zřizovací listiny mateřských škol (105/2009). Rada 

města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit 

zřizovací listiny příspěvkových organizací města MŠ Kollá-

rova, MŠ Liblice a MŠ Sokolská. 

20. Vstup města Český Brod do NSZM (106/2009). Rada 

města I. doporučuje a) zastupitelstvu města Český Brod 

schválit členství města Český Brod v asociaci Národní síť 

Zdravých měst ČR (NSZM ČR), b) zastupitelstvu města 

Český Brod schválit „Deklaraci Zdravého města“ v před-

loženém znění bez připomínek. 

Jaromír Fischer, starosta města 

Bc. Jakub Nekolný, místostarosta města 

 

Souhrn z 12. mimořádného jednání rady města,  

konaného dne 23. dubna 2009 od 11:00 hodin 

korespondenčně 
 

1. Schválení podání ţádosti o grant na dopravně – bez-

pečnostních opatření (107/2009). Rada města schvaluje 

podání ţádosti o grant dopravně – bezpečnostních opatření 

Středočeského kraje na pořízení 5 ks ukazatelů rychlosti 

projíţdějících vozidel za finanční spoluúčasti městského 

rozpočtu ve výši minimálně 20 % z celkové ceny cca 

325.000 Kč. 

Jaromír Fischer, starosta města 

 

Souhrn z 13. řádného jednání rady města,  

konaného dne 29. dubna 2009 od 16:00 hodin 

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Palackého – smlouva o investičním příspěvku Comtes 

(108/2009). Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

Český Brod schválit smlouvu o poskytnutí investičního pří-

spěvku mezi COMTES CZ spol. s r.o. jako poskytovatel  

a Městem Český Brod jako příjemce. Znění smlouvy je pří-

lohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 

2. Ţádosti o povolení parkování nákladních aut 

(109/2009). Rada města zamítá ţádost pana Pavla Mrázka  

a ţádost pana Petra Mrázka oba bytem Jiřího Wolkera 1225, 

Český Brod, o povolení parkovat nákladní auta v postranní 

ulici u jejich domu. 

3. Rekonstrukce lesní cesty Na Skalku, výběr zhotovitele 

(110/2009). Rada města I. schvaluje výběr zhotovitele rekon-

strukce lesní cesty Na Skalku dle doporučení výběrové ko-

mise a souhlasí s tím, aby zhotovitelem byla společnost SE-
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DOS stavby a. s., Drnovice 326, 679 76 Drnovice, IČ 

27730271; II. ukládá vedoucímu odboru ţivotního prostředí 

a zemědělství připravit k podpisu smlouvu o dílu s firmou 

SEDOS stavby a.s. na výše uvedenou stavbu; III. Pověřuje 

starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem této 

smlouvy. 

4. Český Brod – Evidence majetku (111/2009). Rada měs-

ta I. schvaluje jako zhotovitele akce Český Brod – Evidence 

majetku firmu Hrdlička spol. s r.o., Za Lužinami 1084/33, 

155 00 Praha – Stodůlky, IČ 18601227; II. pověřuje starostu 

města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy  

o dílo mezi firmou Hrdlička spol. s r. o., Za Lužinami 

1084/33, 155 00 Praha 5 – Stodůlky a Městem Český Brod, 

Náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod. 

5. Koupě pozemku pro investiční akci „stavební úpravy  

v okolí nádraţí v Českém Brodě“ od FERONY a.s. 

(112/2009). Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

Český Brod schválit koupi pozemku pč. 385/4 o výměře 234 

m2 v k. ú. Liblice u Českého Brodu, který je oddělen geome-

trickým plánem č. 337–20/2009 z pozemku pč. 385/1 v k. ú. 

Liblice u Českého Brodu, obec Český Brod od společnosti 

FERONA a.s., IČ 26440181, Praha 1, Havlíčkova 1043/11 

za kupní cenu 15 Kč za 1 m2. 

6. Ţádost o zřízení vyhrazeného parkování (113/2009). 
Rada města zamítá zřízení vyhrazeného parkovacího místa  

v Masarykově ulici před domem čp. 403 dle vydaného 

zvláštního uţívání místní komunikace odborem dopravy 

MěÚ Český Brod panu Jaroslavu Kovářovi bytem Masary-

kova 403, Český Brod. Ţadatel je drţitel průkazu ZTP. 

7. Nájemní smlouva na pozemek pro investiční akci 

„stavební úpravy v okolí nádraţí v Českém Brodě“ s NE-

LI S. P. A. a. s. (114/2009). Rada města I. schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou se společností 

NELI S. P. A., a. s., IČ 25548964, Vyškov na část pozemku 

pč. 645/3 o velikosti 10 m2 k. ú. Liblice u Českého Brodu, 

obec Český Brod. Nájem činí 1 Kč/m2/měsíčně, tj. roční 

nájemné 120 Kč za předmět nájmu (+ inflace); II. pověřuje 

starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem 

nájemní smlouvy na výše uvedenou část pozemku v k. ú. 

Liblice u Českého Brodu, obec Český Brod. 

8. Stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z ne-

movitostí obecně závaznou vyhláškou (115/2009). Rada 

města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit 

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 s účinností 1. 1. 2010 

takto: Na území obce Český Brod se stanovuje místní koefi-

cient ve výši 2, kterým se násobí daňová povinnost poplatní-

ka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných neby-

tových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, přičemţ 

se nevztahuje na pozemky uvedené v § 5 odst. 1 zákona  

č. 338/1992 Sb., v platném znění, tj. na pozemky orné půdy, 

chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních 

porostů. 

9. Návrh na zrušení výběrového řízení ze dne 2. 4. 2009  

a vyhlášení výzvy k podávání nabídek na poskytnutí in-

vestičního úvěru (116/2009). Rada města I. ruší výběrové 

řízení vyhlášené výzvou k podávání nabídek na poskytnutí 

investičního úvěru ze dne 2. 4. 2009; II. vyhlašuje výzvu  

k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 

zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na poskytnutí 

účelového investičního bankovního úvěru ve znění přílohy, 

která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usne-

sení; III. jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení 

nabídek na poskytnutí účelového investičního bankovního 

úvěru ve sloţení: Jaromír Fischer – starosta města, Jaroslava 

Sahulová – vedoucí finančního odboru, Martina Jelínková – 

hlavní účetní, Mgr. Milan Plíva – zastupitel města a předseda 

finančního výboru, Jana Kulhánková – zastupitelka města  

a členka finančního výboru. Náhradníci: Bc. Jakub Nekolný, 

Ing. Eva Čokrtová, Kateřina Rozmbachová, Ing. Šárka Jed-

ličková a Jitka Černá. Otevírání obálek proběhne dne 27. 5. 

2009 v 13.00 hod v zasedací místnosti MěÚ Český Brod, 

náměstí Husovo 70. 

10. Krále Jiřího – finanční příspěvek STP (117/2009). 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod 

schválit smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na reali-

zaci nového ţivičného povrchu v ul. Krále Jiřího mezi STP 

NET, a.s. jako poskytovatel a Městem Český Brod jako pří-

jemce. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto 

usnesení. 

11. Palackého – příspěvek Fabrikon (ČEZ) (118/2009). 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod 

schválit smlouvu o finančním příspěvku na předlaţbu chod-

níků v ulicích Palackého a Suvorovově mezi firmou Fabri-

com CZ a.s. jako poskytovatel a Městem Český Brod jako 

příjemce. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k to-

muto usnesení. 

12. Vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 4 v čp. 82, 

Náměstí Husovo, Český Brod (119/2009). Rada města vy-

hlašuje záměr na pronájem bytu č. 4 v domě čp. 82, Náměstí 

Husovo v obci a katastrálním území Český Brod za minimál-

ní nájemné 9.000 Kč měsíčně bez záloh na sluţby, na dobu 

určitou 2 let formou obálkové metody. Byt je umístěn v 1. 

patře domu čp. 82, typ 3+1 o celkové výměře 82,46 m2. Kau-

ce ve výši trojnásobku nájmu a záloh na sluţby musí být 

sloţena na účet města do 15 dnů od doručení oznámení  

o přidělení bytu. V případě nesplnění těchto podmínek bude 

byt nabídnut jinému zájemci. Podmínkou uzavření nájemní 

smlouvy je vyrovnání všech závazků k Městu Český Brod. 

Nabídky v zalepené obálce označené slovy: „NEOTVÍRAT-

BYT č. 4/82“ zašlete na adresu Města Český Brod nebo pře-

dejte do podatelny Města Český Brod, Nám. Arnošta z Par-

dubic čp. 56 nejpozději do 1. 6. 2009. Nabídka bude obsaho-

vat jméno, příjmení, bydliště a nabízenou výši měsíčního 

nájemného. 

13. Rekonstrukce chodníku v ulici Palackého, k. ú. Český 

Brod (120/2009). Rada města I. souhlasí s pořadím nabídek 

na realizaci akce Rekonstrukce chodníku v ulici Palackého, 

nabídky byly hodnoceny dle ekonomické výhodnosti: 

1) SILMEX s.r.o., Dukelských hrdinů 583, 280 02 Kolín IV, 

IČ 48951081 

2) EUROVIA CS a.s., K Hájům 946, 155 00 Praha 5, IČ 

45274924 

3) STRABAG a.s., Lidická 802, 266 01 Beroun, IČ 

60838744 

a rozhodla, ţe zhotovitelem akce: Rekonstrukce chodníku  

v ulici Palackého, k. ú. Český Brod, bude firma SILMEX 

s.r.o., Dukelských hrdinů 583, 280 02 Kolín IV, IČ 

48951081 

II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem smlouvy o dílo mezi firmou SILMEX s.r.o., 

Dukelských hrdinů 583, 280 02 Kolín IV a Městem Český 

Brod, náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod. 

14. Ţádost o zřízení parkovacího místa pro zdravotnické 

zařízení MUDr. Hrabálka a MUDr. Vokrouhlíka 
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(121/2009). Rada města schvaluje zřízení dvou parkovacích 

míst v ul. Kollárova za dopravní značkou „zákaz zastavení“ 

po levé straně ve směru jízdy pro sanitní vozy, vozy zdravot-

nického zásobování, vozy pacientů MUDr. Hrabálka  

a MUDr. Vokrouhlíka nebo jejich doprovod. 

Jaromír Fischer, starosta města  

Bc. Jakub Nekolný, místostarosta města 

 

Souhrn 29. řádného zasedání zastupitelstva 

města, konaného dne 29. dubna 2009  

od 18:00 hodin v obřadní síni českobrodské  

radnice 
 

1. Darování pozemku v Liblicích do majetku Města Čes-

ký Brod (27/2009). Zastupitelstvo města I. schvaluje převod 

pozemku v k. ú. Liblice u Českého Brodu, obec Český Brod 

– pč. PK 244/2 o výměře 1.446 m2 formou darovací smlouvy 

od paní Aleny Černé, bytem Švabinského 427/62, Ústí nad 

Labem do majetku Města Český Brod. Náklady  

s převodem bude hradit Město Český Brod; II. pověřuje sta-

rostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem 

darovací smlouvy na výše uvedený pozemek v k.ú. Liblice  

u Českého Brodu, obec Český Brod. 

2. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009 o místních poplat-

cích (28/2009). Zastupitelstvo města schvaluje vydání Obec-

ně závazné vyhlášky č. 1/2009 o místních poplatcích, s účin-

ností od 18. 5. 2009 ve znění přílohy, která je nedílnou sou-

částí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

3. Prodej části pozemku v k. ú. Liblice u Českého Brodu 

(29/2009). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej části po-

zemku dle geometrického plánu č. 329–69/2008 část označe-

nu pč. 659/2 o výměře 14 m2 oddělenou z pozemku pč. PK 

264/2 v k. ú. Liblice u Českého Brodu, obec Český Brod za 

kupní cenu 250 Kč/m2. Kupujícím je: Místní organizace Čes-

kého rybářského svazu, IČ 430 90 184, Český Brod. Kupní 

cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Návrh na 

vklad práva k nemovitostem bude podán na katastrální úřad 

po zaplacení celé kupní ceny, poplatek za vklad (kolek 500 

Kč) hradí kupující; II. pověřuje starostu města Český Brod 

Jaromíra Fischera podpisem kupní smlouvy na výše uvede-

nou část pozemku v k.ú. Liblice u Českého Brodu, obec 

Český Brod. 

4. Sníţení kupní ceny pozemku k. ú. Liblice (30/2009). 
Zastupitelstvo města I. schvaluje Dodatek č. 1/09 k uzavřené 

kupní smlouvě s Pozemkovým fondem ČR na pozemek pč. 

PK 173/22 v k. ú. Liblice u Českého Brodu, kterým se 

snižuje kupní cena na 161.190 Kč; II. pověřuje starostu mě-

sta Český Brod Jaromíra Fischera podpisem Dodatku č. 1/09 

ke kupní smlouvě na výše uvedený pozemek. 

5. Palackého – smlouva o investičním příspěvku Comtes 

(31/2009). Zastupitelstvo města I. schvaluje smlouvu  

o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 305.000 Kč na 

realizaci investiční akce „Předlažba chodníků v ul. 

Palackého a Suvorovově v Českém Brodě“ mezi COM-

TESCZ spol. s r.o. jako poskytovatel a Městem Český Brod 

jako příjemce. Znění smlouvy je přílohou originálu zápisu  

k tomuto usnesení; II. pověřuje starostu města Český Brod 

Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o poskytnutí finanční-

ho příspěvku mezi COMTES CZ spol. s r.o. a Městem Český 

Brod. 

6. Zřizovací listiny Mateřských škol (32/2009). Zastupitel-

stvo města I. schvaluje a) zřizovací listinu příspěvkové or-

ganizace města Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71, 

okres Kolín, která je nedílnou součástí originálu zápisu  

k tomuto usnesení, b) zřizovací listinu příspěvkové organi-

zace města Mateřská škola Český Brod – Liblice, Lstibořská 

183, okres Kolín, která je nedílnou součástí originálu zápisu  

k tomuto usnesení, c) zřizovací listinu příspěvkové organiza-

ce města Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, okres 

Kolín, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto 

usnesení. 

7. Koupě pozemku pro investiční akci „stavební úpravy  

v okolí nádraţí v Českém Brodě“ od FERONY a. s. 

(33/2009). Zastupitelstvo města I. schvaluje koupi pozemku 

pč. 385/4 o výměře 234 m2 v k. ú. Liblice u Českého Brodu, 

který je oddělen geometrickým plánem č. 337–20/2009  

z pozemku pč. 385/1 v k. ú. Liblice u Českého Brodu, obec 

Český Brod od společnosti FERONA a.s., IČ 26440181, 

Praha 1, Havlíčkova 1043/11 za kupní cenu 15 Kč za 1 m2;  

II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem kupní smlouvy na výše uvedený pozemek v k. ú. 

Liblice u Českého Brodu, obec Český Brod 

9. DODATEK č. 3 „Zásad pro prodej bytů v čp. 1256, 

Český Brod“ (34/2009). Zastupitelstvo města I. schvaluje 

Dodatek č. 3 „Zásad pro prodej bytů v čp. 1256, Český 

Brod“, jímž se mění termín uvolnění bytu č. 1256/10 ke dni 

31. 12. 2009, II. zamítá žádost pana Karla Vymazala, 

Palackého 1256, Český Brod o koupi bytu č. 1256/45 za 

cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

10. Převod části pozemku pč. 1072 v k. ú. Český Brod pro 

investiční akci „stavební úpravy v okolí nádraţí v Čes-

kém Brodě“ (35/2009). Zastupitelstvo města souhlasí s bez-

úplatným převodem části pozemku pč. 1072 o velikosti cca 

406 m2 v k. ú. a obci Český Brod z majetku Středočeského 

kraje, správou nemovitostí ve vlastnictví kraje pověřena 

Správa a údrţba silnic Kutná Hora, příspěvková organizace 

do majetku Města Český Brod. 

11. Souhlas s bezúplatným převodem 1/2 pozemku pč. 

226/19 v k. ú. Český Brod (36/2009). Zastupitelstvo města 

I. revokuje usnesení zastupitelstva města Český Brod  

č. 15/2004 ze dne 7. 4. 2004; II. schvaluje bezúplatný převod 

od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Pra-

ha do majetku Města Český Brod, a to 1/2 pozemku pč. 

226/19 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 98 m2 v k. ú  

a obci Český Brod ve veřejném zájmu předmětného pozem-

ku – veřejného prostranství, za účelem péče o ţivotní pro-

středí. 

12. Změna zřizovací listiny technických sluţeb (37/2009). 

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 zřizovací listiny 

příspěvkové organizace města Technické sluţby Český 

Brod, kterým se doplňuje v hlavní činnosti zabezpečení ve-

řejné sluţby. 

13. Krále Jiřího – investiční příspěvek STP (38/2009). 
Zastupitelstvo města I. schvaluje smlouvu o poskytnutí fi-

nančního příspěvku ve výši 289.000 Kč na realizaci nového 

ţivičného povrchu v ul. Krále Jiřího mezi STP NET, a.s. 

jako poskytovatel a Městem Český Brod jako příjemce. 

Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usne-

sení; II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem smlouvy o poskytnutí finančního 

příspěvku mezi STP NET, a. s. a Městem Český Brod. 

14. Palackého – investiční příspěvek ČEZ (39/2009). Za-

stupitelstvo města I. schvaluje smlouvu o poskytnutí fi-

nančního příspěvku ve výši 350.000 Kč na předlažbu chod-
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níků v ulicích Palackého a Suvorovově mezi firmou Fabri-

com CZ a. s. jako poskytovatel a Městem Český Brod jako 

příjemce. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k to-

muto usnesení; II. pověřuje starostu města Český Brod 

Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o poskytnutí fi-

nančního příspěvku mezi Fabricom CZ a.s. a Městem Český 

Brod 

15. Palackého – investiční příspěvek STP (40/2009). Za-

stupitelstvo města I. schvaluje smlouvu o poskytnutí fi-

nančního příspěvku ve výši 240.000 Kč na předláždění povr-

chů chodníků v ul. Palackého a Suvorovově v Českém Brodě 

mezi STP NET, a.s. jako poskytovatel a Městem Český Brod 

jako příjemce. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu  

k tomuto usnesení; II. pověřuje starostu města Český Brod 

Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o poskytnutí fi-

nančního příspěvku mezi STP NET, a. s. a Městem Český 

Brod. 

16. Změna č. 08 ÚPNSÚ Český Brod (41/2009). Zastupi-

telstvo města schvaluje pořízení změny č. 08 ÚPNSÚ Český 

Brod v lokalitě za školou ve směru na obec Štolmíř jako roz-

šíření rozvojové zóny BI. 

 

Jaromír Fischer, starosta města  

Bc. Jakub Nekolný, místostarosta města 

 

další informace na www.cesbrod.cz 

Blokové pokuty na místě zaplacené  

33.700 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku 

23.500 Kč 

Parkovací automaty 

97.952 Kč 

Poplatky za trţnici  

7.620 Kč 

Celkem  

162.772 Kč 

8. 4. 2009 – řešení krádeţe v prodejně potravin na Nám. A. z Pardubic oznámení o spícím muţi v parku u Šembery – podna-

pilý muţ vykázán z parku.  

10. 4. 2009 – řešení krádeţe zboţí v prodejně PLUS – vyřešeno blokově spolupráce s PČR při dopravní nehodě v ulici Proko-

pa Velikého. Součinnost s PČR při zastavení podnapilého řidiče v ulici Ţiţkova. 

14.4.2009 – sběr dvou kusů injekčních stříkaček u hotelu Apeyron zajištění veřejného pořádku na fotbalovém utkání na Ku-

tilce. 

16. 4. 2009 – odchyt psa v ulici Rokycanova – předání psa majiteli doručení písemnosti pro finanční odbor. 

18. 4. 2009 – předvedení dvou osob na PČR k prokázání totoţnosti z důvodu poškození odpadkového koše na Nám. A. z Par-

dubic. 

21. 4. 2009 – doručení písemnosti pro finanční odbor. 

23. 4. 2009 – asistence s PČR při zadrţení osoby v celostátním pátrání v ulici Prokopa Velikého.  

Měření rychlosti v obci Doubravčice – plnění veřejnoprávní smlouvy. Na základě oznámení lesní stráţe vyřešen přestupek 

v blokovém řízení (jízda motorovým vozidlem v lesním prostoru). Řešení krádeţe zboţí v prodejně PLUS – vyřešeno bloko-

vě. Měření rychlosti v obci Liblice, měření rychlosti v obci Krupá – plnění veřejnoprávní smlouvy. 

29. 4. 2009 – asistence s odborem sociálních věcí v obci Liblice. 

30. 4. 2009 – řešení krádeţe zboţí v prodejně PLUS – vyřešeno blokově. Řešení krádeţe zboţí v prodejně PLUS – nezletilá 

osoba předáno na sociální odbor.  

Kontrolní činnost v ranních hodinách na přechodech pro chodce v ulici Komenského a Tyršova. 

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. 

Jan Svoboda, MP  

Z deníku Městské policie  

v dubnu 2009 

3. 4. 2009 – zajištění dopravy v obci Liblice při kácení topolů 

v ulici Suvorovova odchycen had (korálovka) – převoz do 

stanice ochrany v Pátku. 

4. 4. 2009 – zajištění veřejného pořádku na fotbalovém utkání 

na Kutilce. 

7. 4. 2009 – sběr 5 kusů injekčních stříkaček na slepé koleji za 

ZZN. 

LIKVIDACE ČERNÝCH 

SKLÁDEK 

 
Technické sluţby Český Brod se zabý-

vají mj i likvidací černých skládek.  

Jedná se o velký nešvar ze strany obča-

nů, ať jiţ Českého Brodu, ale také přes-

polních. Je třeba zvýšit všímavost 

všech právě v místech, kde tito lidé 

mohou beztrestně odkládat komunální 

odpad. Nechápu, jak někteří občané 

mohou vyhazovat nepotřebné věci po-

dél cest, i kdyţ mají k dispozici sluţby 

sběrného dvora. 

Právě zde musí být propojenost nejen 

občanů, ale hlavně odboru ţivotního 

prostředí, Městské policie Český Brod, 

Policie ČR a v neposlední řadě správní-

ho orgánu města. Jedná se také o po-

zemky, ať uţ státní či soukromé, na 

které by měli především dohlíţet pra-

covníci odboru ţivotního prostředí. Je 

třeba působit na majitele znečištěného 

pozemku, aby nepořádek odstranil na 

svoje náklady pod hrozbou sankce.  

A toto se ve městě určitě neděje. Právě 

Vy, občané tohoto města, musíte půso-

bit na úředníky, aby se tyto nešvary 

odstranily. Také Technické sluţby se 

tímto nešvarem zabývají a budou zabý-

vat. Podívejme se například na okolí  
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Šembery. Její čistota, náplavy, stromy 

a odpadky jsou hrozivé. Právě nyní 

jsme ve spolupráci s p. Ing. Fousovou, 

občankou Českého Brodu, dali dohro-

mady petici, kterou chceme donu-

tit Povodí Labe k okamţité nápravě. 

Podpisová akce právě probíhá. Připojte 

se také Vy, nechceme mít tady přece 

smetiště. I v omezení rozpočtu finanč-

ních prostředků technických sluţeb 

chceme postupně likvidovat tyto černé 

skládky a nepořádek. První akce bude 

právě okolí Šembery od Liblic do cent-

ra města, ale také podél obsluţné ko-

munikace za Českým Brodem směrem 

na Kounice do Štolmíře (viz foto). 

Podpisové archy jsou k dispozici 

v Technických sluţbách Český Brod,  

u místostarosty p. Nekolného, p. Ing. 

Fousové Na Bělidle 450. Podpisová 

akce potrvá do konce května.  

 

Ing. Miroslav Kruliš, ředitel  

Technických sluţeb Český Brod 

Oznámení I 
Dne 2. 6. 2009 od 07.00 hodin proběhne čištění průtahových 

komunikací ve správě SÚS pracovníky Správy silnic Kutná 

Hora. Jedná se o průtahové komunikace Palackého, Ţiţkova, 

Ţitomířská, Tuchorazská, Zborovská, Prokopa Velikého, 

Klučovská. Ţádáme všechny řidiče, aby v těchto ulicích dne 

2. 6. 2009 od 07.00 hodin neparkovali, vystavují se totiţ 

riziku, ţe jejich vozidlo bude odtaţeno. Kritická místa budou 

osazena dopravními značkami zákaz zastavení. 

Od 1. 6. 2009 se opětovně bude provádět čištění ulic po jed-

notlivých rajonech ve městě. Od poloviny měsíce července 

včetně chodníků novým zakoupeným strojem na čištění 

chodníků. Děkujeme, ţe tuto informaci berete na vědomí. 

Ředitel Technických sluţeb Ing. Miroslav Kruliš 

Oznámení II 
Z důvodu klimatických podmínek bude odvoz komunálního 

odpadu od 1. 6. 2009 do 30. 9. 2009 probíhat v jednotlivých 

částech města a obcích od 04.30 hodin. Děkujeme. 

 

Ing. Miroslav Kruliš, ředitel 

Technické sluţby  

Města Český Brod 

Palackého 339, Český Brod 

tel.: +420321622737 

tel./fax: 420321622730 

mobil: +420739462941 

e-mail: krulis@ceskybrod.cz 

Vyuţívání kontejnerů na tříděný odpad 

 
V Českém Brodě je rozmístěno 52 kontejnerových míst na tříděný odpad. Tyto kontejnery jsou určeny 

pro třídění jednotlivých komodit – sklo, papír, tetrapaky, plasty. Kontejnery mohou vyuţívat ke třídění 

odpadu občané Českého Brodu. Tyto kontejnery nejsou však určeny ke třídění odpadu z podnikatelské 

činnosti: obchody, restaurace apod. Na základě jednotlivých kontrol, které provádějí Technické sluţby 

Český Brod, bylo zjištěno, ţe tyto kontejnery na tříděný odpad vyuţívají podnikatelé Českého Brodu, 

kteří do kontejnerů odklá- dají odpad z podnikatelské činnosti. Podnikatelé 

z Českého Brodu mají moţnosti k likvidaci to- hoto odpadu takto: 1) uzavřít smlouvu s Technickými 

sluţbami Český Brod nebo s jinými odběrateli odpadu (komunální odpad, tříděné komodity plast, sklo, 

papír), kteří dle poţadavku podnikatelského subjektu (dle potřeby týdně, měsíčně, po naplnění kon-

tejneru na zavolání) tento odpad odvezou. 2) na z á k l a d ě  d o p l ň k u  s m l o u v y 

s Technickými sluţbami Český Brod mohou vyuţívat městské kontejnery na tří-

dění odpadu za poplatek. Těchto moţností vyu- ţívá jiţ několik podnikatelských 

subjektů. Kontroly kontejnerových míst o vyuţívání těchto kontejnerů intenzivně probíhají a je pořizová-

na fotodokumentace. Velice lehce jde zjistit, kdo jaký odpad na tyto místa dovezl. Největší problémy se 

vyskytují na sběrném místě tříděného odpadu na neplaceném parkovišti v Palackého ulici, na náměstí pod 

kostelem a ve Sportovní ulici, před sportovní halou. V součinnosti se ţivotním prostředí se jednotlivé pří-

pady porušení nařízení budou řešit.  
Ředitel Technických sluţeb Ing. Miroslav Kruliš 

PODĚKOVÁNÍ Technickým sluţbám 

 
Kolektiv a děti Mateřské školy Kollárova děkují panu 

řediteli technických sluţeb Ing. Miroslavu Krulišovi  

a jeho zaměstnancům za revitalizaci zahrady naší ma-

teřské školy. Od roku 1976, kdy byla Mateřská škola 

předána k uţívání, nebylo takové oţivení zahrady pro-

vedeno. O to větší poděkování a obdiv si všichni, kdo 

se na této čtrnáctidenní usilovné práci podíleli, zaslou-

ţí.  

Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

MŠ Kollárova  

Toulavá kamera znovu na Českobrodsku 

 
V sobotu 9. května 2009 natáčeli kameraman Jan Kubka  

a redaktor Roman Šulc v pořadí jiţ 9. reportáţ z Kolínska 

o Přírodní památce Klepec a o kostele sv. Petra a Pavla 

v Přišimasech. V neděli 10. května 2009 natáčeli jubilejní 

10. reportáţ z Kolínska o Naučné stezce Zahrady a hlásce 

v Tuchorazi. 

Tyto i ostatní zajímavé reportáţe obou autorů můţete sledo-

vat po odvysílání v ČT na stránkách  

http://www.cestyapamatky.cz/toulava-kamera nebo přímo na 

stránkách Toulavé kamery http://toulavakamera.ct24.cz/ 

zb  

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.tridime-vysocina.cz/images/tvc212kontejnplasty.gif&imgrefurl=http://www.tridime-vysocina.cz/tvc212kam.php&usg=__cygagb9P5vyxB20LPaddGUguQbs=&h=160&w=185&sz=8&hl=cs&start=4&um=1&tbnid=E8sUcPJ7PyfL5M:&tbnh=8
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.tridime-vysocina.cz/images/tvc212kontejnsklo.gif&imgrefurl=http://www.tridime-vysocina.cz/tvc212kam.php&usg=__YacVQQ4NvRWdH6bc16X9b8vL3XY=&h=160&w=191&sz=5&hl=cs&start=3&um=1&tbnid=ObKDZcbFLkJTUM:&tbnh=86&
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.tridime-vysocina.cz/images/tvc212kontejnpapir.gif&imgrefurl=http://www.tridime-vysocina.cz/tvc212kam.php&usg=__CvmMXc4fo3u1X306844gkKYbiTU=&h=160&w=211&sz=8&hl=cs&start=2&um=1&tbnid=VF76wKDOY7Vs5M:&tbnh=80
http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/limuzy/klepec-ii
http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/prisimasy/kostel-sv-petra-a-pavla
http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/zahrady
http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/tuchoraz/hrad
http://www.cestyapamatky.cz/toulava-kamera
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K čemu slouţí recyklační příspěvky? 

 
Tři roky úspěšného fungování systému zpětného odběru, od-

děleného sběru, následného zpracování a recyklace vyřaze-

ných elektrozařízení umoţňují tzv. recyklační příspěvky. Ty 

jsou hrazeny spotřebiteli v ceně nakupovaných nových elek-

trospotřebičů. 

 

Recyklační příspěvek je finanční částka odpovídající nákla-

dům výrobců na zpětný odběr a recyklaci výrobku. Výrobci 

ji odvádějí do kolektivních systémů, které vytvořili za úče-

lem řádného plnění svých zákonných povinností. 

U většiny výrobků v České republice je zavedena forma tzv. 

viditelného příspěvku na recyklaci. Znamená to, ţe náklady 

na ni jsou viditelně vyčleněny z ceny nového spotřebiče  

a transparentně uváděny při prodeji odděleně. 

Výrobce tak zároveň ukazuje spotřebiteli, kolik jiţ přispěl do 

kolektivního systému na zpětný odběr a recyklaci starého 

elektrozařízení. Výše příspěvku vynásobená počtem proda-

ných spotřebičů tedy odpovídá podílu výrobce na celkových 

nákladech na zpětný odběr a recyklaci, který za něho zajišťu-

je kolektivní systém. 

Viditelné uvádění 

U všech domácích spotřebičů a spotřebitelských zařízení by 

jiţ od září 2005 měla být výše příspěvku výrobce pro spotře-

bitele zviditelněna. Moţnost viditelně uvádět příspěvek na 

recyklaci mají výrobci pouze po dobu osmi let, u velkých 

spotřebičů, jako jsou pračky, ledničky, myčky a sušičky, je 

tato doba prodlouţena na 10 let. To znamená, ţe u běţných 

spotřebičů do domácnosti se příspěvek přestane uvádět 

v roce 2013, u velkých spotřebičů v roce 2015. 

Viditelné uvádění zaručuje zabezpečení tohoto příspěvku 

před moţným zneuţitím v konkurenčním boji mezi výrobci. 

Kaţdému zákazníkovi má být na první pohled jasné, ţe tato 

částka má své jediné moţné určení pro účely zpětného odbě-

ru a recyklace výrobku. Stejnou chladničku nebo televizi lze 

tedy koupit v Praze, Zlíně nebo na internetu za různé ceny, 

ale se stejným viditelným příspěvkem. 

 Obcházejí zákon 
Proklamace některých prodejců, ţe nabízejí zboţí za ceny 

„bez recyklačních nákladů“, znamená pouze fakt, ţe obchá-

zejí zákon a řádně neplní své povinnosti. 

Finanční prostředky z recyklačních příspěvků totiţ nejsou 

určeny jen na budoucí likvidaci elektrozařízení, která členo-

vé kolektivních systémů uvádějí na trh dnes. Někdo se musí 

postarat i o spotřebiče, které dosluhují uţ v těchto dnech a 

jejichţ výrobci dávno přestali existovat. 

Kdyţ konkurenti spolupracují 

K tomu podotýká předseda představenstva společnosti 

ELEKTROWIN Ing. Jaroslav Holakovský: „Kolektivní sys-

tém je velmi náročný na řízení. Kdyţ si uvědomíte, ţe sdru-

ţujeme několik set výrobců, konkurentů na trhu, kteří přispí-

vají nemalými částkami, aby solidárně likvidovali historic-

kou zátěţ, kterou ve většině případů sami nezpůsobili, dove-

dete si představit, ţe řídit společnost, která takový systém 

provozuje, není jednoduché. Přednosti kolektivního systému 

jsou však nesporné. Synergické efekty plynoucí ze společné-

ho plnění povinností výrobců vedou především 

k významným úsporám nákladů všech účastníků. Navíc tím, 

ţe náš stát podpořil kolektivní plnění povinností výrobců 

osvobozením recyklačních příspěvků z daně z příjmu, je pro 

výrobce výhodné plnit své povinnosti tímto způsobem.“ 

Role spotřebitele 

Systém zpětného odběru, odděleného sběru, následného 

zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení by ne-

mohl fungovat, aniţ by do hry zapojil další „spoluhráče“. 

Tím patrně nejdůleţitějším je právě spotřebitel. Má zásadní 

podíl na výsledku recyklace elektrospotřebičů. Jeho přístup, 

který přímo ovlivňuje mnoţství sebraných elektrozařízení, je 

základním článkem úspěšnosti systému. On rozhoduje, kam 

vyslouţilý spotřebič odloţí – zda do popelnice, na černou 

skládku či zda vyuţije nabídnutých míst zpětného odběru. 

 
Popisky k obrázkům. Spotřebitel je o aktuální výši recyklačního příspěvku 

informován prostřednictvím řady informačních materiálů. Jedním z nich 

jsou papírové stojánky, které bývají umístěny v prodejnách.  
Na druhém snímku je doprava vyslouţilé automatické pračky na sběrný dvůr 

(SD). 
Foto: Elektrowin a. s., Praha 4, Michelská 300/60 
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červen 2009 Ze škol a organizací 

ČESKOBRODSKÝ ZPRAVOD AJ 

Městská knihovna Český Brod 

Výběr z kniţních novinek za duben 2009 
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  Naučná literatura: 

Bacus, Anne: Vaše dítě ve věku od 1 do 3 let (Portál) 

Bible – překlad 21. století (Biblion) 

Bauer, Jan: Podivné konce v českých dějinách (MoBa) 

Cézar: Jan: Na cestě po České republice (Jota) 

Cílek, Václav: Podzemní Praha (Eminent) 

Dezortová, Věnceslava: Karel Hála (Brána) 

Hubáček, Josef: Moje vzpomínky na létání (tiskárna Dragon-

press, Klatovy) 

Kačor, Miroslav: Svědomí hrdinů (Rybka Publishers) 

Komenský, Jan Amos: Breviář myšlenek J.A. Komenského 

(Integrál) 

Krůželová, Markéta: Máme rádi sloh (Portál) 

Krystlík, Tomáš: Zamlčené dějiny (Beta Books) 

Matějček, Zdeněk: Co, kdy a jak ve výchově dětí (Portál) 

Nolč, Jiří: Numismatika – peníze v českých zemích 

(Computer Press) 

Novotný, František: Plachty v ohni (Albatros) 

Paulík, Ivo: 77 výletů s dětmi po Čechách (Knižní klub) 

Psota, Jan: Drobné památky v Úvalech a okolí (Klub přátel 

historie a přírody Úvaly a okolí) 

Pytlík, Radko: Záhady literárního světa (Nakladatelství XYZ) 

Sagnout, Noelle: Život pro planetu Zemi (Práh) 

Sheen, Joanna: Lisování květin v mikrovlnné troubě 

(Metafora) 

Sommer, Petr a kol.: Přemyslovci (Lidové noviny) 

Sůsová, Jitka : Šité korálky (Grada) 

Syruček, Milan: Banderovci –hrdinové nebo bandité? 

(Epocha) 

Tomek, Prokop: Život a doba ministra Rudolfa Baráka 

(Vyšehrad) 

Dětská literatura: 

Bobák, Jindřich František: Zajíček Strakaté ouško (Amenius) 

Bubíková, Michaela: 52 nápadů pro děti na každý týden v roce 

( Computer Press) 

Drijverová, Martina: Zakletá zvířátka (Artur) 

Erben, K.J.: Říkej si a hraj (Albatros) 

Flanagan, John: Hraničářův učeň 4. (Egmont ČR) 

Hall, Alvin: Peníze za všechny prachy (Slovart) 

Hoňková, Iva: Kreslení pro holky (Fragment) 

Jirásek, Alois: Staré pověsti české (Ottovo nakladatelství) 

Kainar, Josef: Zlatovláska (Knižní klub) 

King-Smith, Dick: Prasátko Babe (Albatros) 

Murphy, Jill: Čarodějnice školou povinné (Nakladatelství XYZ) 

Nečas, Ondřej S.: O princezně trochu zakleté (Mladá fronta) 

Neruda, Jan: Povídky malostranské (Albatros) 

Pospíšilová, Zuzana: Hádám, hádáš, hádáme (Portál) 

Reger, Rob: Emily Strange (Albatros) 

Skálová, Pavla: Malostranské psí jaro (Knižní klub) 

Šmikmátorová, Pavla: Receptíky pro kuchtíky (Computer 

Press) 

Trešer, Bohumil: Ježci (Akcent) 

Wagnerová, Magdalena: Hlupýš (Mladá fronta) 

Beletrie: 

Auster, Paul: Muž ve tmě (Prostor) 

Blanc, Christopher: Conan a první lidé (Deus) 

Brycz, Pavel: Svatý démon (Host) 

Bushnell, Candace: Sex ve městě (BB art) 

Carey, Jacqueline: Kushielova střela (Triton) 

Carudo, Giacinta: Magický čtverec Albrechta Dürera 

(Metafora) 

Clarke, Stephen: Celkem jde o Merde (Albatros) 

Downer, Lesley: Poslední konkubína (Knižní klub) 

Dutka, Edgar: Dvanáct nejkrásnějších pohádek napadených 

skřítky kazisvěty a mnou zachráněných (Mladá fronta) 

Emingerová, Dana: Něžná tygřice (Mladá fronta) 

Frýdlová, Pavla: Ženy odjinud (Lidové noviny) 

Kaiser, Maria Regina: Xantipa (Noxi) 

Klíma, Ivan: Hodina ticha (Academia) 

Krafl, Martin: Jednou za časníky (Česká televize) 

Kratochvil, Jiří: Slib (Druhé město) 

Mac Caig, Donald: Rhett Butler (Ikar) 

Meyer, Stephanie: Rozbřesk (Egmont ČR) 

Miller, Arthur: Smrt obchodního cestujícího (Artur) 

Nesvadbová, Barbara: Brusinky (Deus, Brána) 

Pratchett, Terry: Na cestu (Talpress) 

Pratchett, Terry: Na nepřítele (Talpress) 

Pratchett, Terry: Na shledanou (Talpress) 

Richterová, Kateřina: Jedenadvacet magnólií aneb O lásce a 

jiných násilích (Eroika) 

Sedlmayerová, Anna: Na Límečku (Šulc-Švarc) 

Smith, Wilbur: Zlatá liška (Alpress) 

Šimko, Dušan: Esterházyho lokaj (Prostor) 

Šmíd, Zdeněk: Proč bychom se nepřiznali aneb Jak to bylo 

doopravdy (Olympia) 

Tingel, Robert: Korsický lev a francouzská holubice 

(Computer Media) 

Žáček, Jiří: Třetí poločas (Šulc-Švarc) 

 

Od ledna 2009 je Výběr z knižních novinek prezentován také na 

webu Města Český Brod www.cesbrod.cz v rubrice Aktuality 

z kultury. 

http://www.knihovna-cbrod.cz
http://www.cesbrod.cz/
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Albatros přilétl do Měst-

ské knihovny 

 
V dubnu letošního roku uplynulo 60 let 

od zaloţení nakladatelství Albatros. 

Mnozí ho znají ještě jako SNDK, Státní 

nakladatelství dětské knihy, většina 

z nás si určitě vzpomene na svá první 

leporela, dětská říkadla, knihy pohá-

dek, příběhy prvního čtení, dívčí i dob-

rodruţné romány nebo naučné ency-

klopedie, které vydalo právě toto na-

kladatelství.  

 

V současné době Albatros produkuje 

nejen knihy pro děti a mládeţ, ale svou 

nabídkou oslovuje i dospělé čtenáře. 

Městská knihovna připravila k tomuto 

kulatému výročí v rámci pravidelných 

besed pro ţáky prvního stupně obou 

českobrodských Základních škol a ţá-

ky českobrodské Základní a Praktické 

školy zábavný soutěţní program, za-

měřený právě na hrdiny pohádkových 

kníţek, které byly vydány v tomto na-

kladatelství. Během dubna proběhlo 

celkem šestnáct besed, při nichţ děti 

poslouchaly pásmo pohádkových uká-

zek i písniček, pro mnohé bylo zajíma-

vé uţ to, ţe většina pohádek zazněla 

z gramofonových desek, které někteří  

z nich viděli poprvé. V průběhu téměř 

hodinového pořadu děti musely pečlivě 

poslouchat a pak odpovídat na otázky, 

které z ukázek vyplynuly. Na návštěvu 

tak přišel Maxipes Fík s Ájou, Křemí-

lek a Vochomůrka, Maková panenka 

s motýlem Emanuelem, Rumcajs 

s Mankou a Cipískem, Broučci, kocour 

Mikeš, Ferda Mravenec, Mach se Še-

bestovou, Večerníček nebo Šíleně 

smutná princezna. Za kaţdou správnou 

odpověď děti dostaly jedno písmenko 

nebo číslo, ze kterých na závěr sloţily 

tajenku: ALBATROS 60. Na všechny 

úspěšné soutěţící i jejich pedagogický 

doprovod pak ještě čekala malá čokolá-

dová odměna, kterou si odnášeli ve 

speciálně vytvořených papírových po-

hádkových postavičkách.  

Podle nadšení dětí i jejich vyučujících 

se akce vydařila a my doufáme, ţe po-

bídne malé čtenáře k přečtení alespoň 

některé ze spousty knih, které naklada-

telství Albatros vydalo. 

 

Městská knihovna Český Brod 

Nově otevřený výtvarný obor 

Fotografie a digitální  

media 

 
Nahlédnutí do osnov nového audiovi-

zuálního oboru na ZUŠ Český Brod 

Ţijeme v době, kdy je člověk obklopen 

mnohými informacemi sdělovanými za 

pomocí obrazu a audiovize a do bu-

doucna bude tento trend ještě více 

stoupat a prostředky se budou ještě 

více zdokonalovat. To však bude klást 

větší nároky při zvládnutí práce 

s veškerou potřebnou technikou. Cílem 

nového oboru je proto výchova vnímá-

ní moderních fotografických, polygra-

fických a audiovizuálních prostředků  

a zvládnutí jejich pouţití.  

Základem je práce s fotografií jako 

základního výrazového média, včetně 

pořizování fotografií, zpracování  

a pouţití při tvorbě grafického zpraco-

vání, přípravy podkladu pro tisk pre-

zentace, práce na tvorbě internetové 

prezentace a pomocí fotografické tech-

niky zvládnutí základů filmového vy-

právění při tvorbě krátkých animova-

ných filmů. Obor je určen pro starší 

ţáky druhého stupně základní umělec-

ké školy. Ţáci projdou výběrovým ří-

zením pro ověření základů praxe s po-

čítačem a zvládnutí základů fotografic-

kých dovedností. K přijímacímu řízení 

si ţáci připraví sérii vlastních reprezen-

tativních fotografií, o kterých se do-

mnívají, ţe nejlépe vystihují vlastní 

pohled a dále jeden vlastní grafický 

návrh. Přijímací řízení se bude skládat 

z ohodnocení donesených prací, pří-

padně z praktické zkoušky ověřující 

dovednsti z jednoduché grafické úlohy 

na počítači. Z přihlášených uchazečů 

se vybere 4 aţ 6 ţáku pro jeden ročník. 

V případě zájmu budou otevřeny dvě 

výukové skupiny. 

V začátku výuky se ţáci seznámí  

s významnými výtvarnými, fotografic-

kými a audiovizuálními díly, na kte-

rých si budeme všímat významu kom-

pozice, vztahu popředí a pozadí, barev-

né tonality, světleného podání, role 

grafiky a hudby pro výsledné vyznění 

díla. Tyto nabité vědomosti by měly 

být ţáci schopni přenést do vlastní 

tvorby a tím formovat své vlastní origi-

nální obrazové vnímání. 

Studijní příprava ţáků je nesena důra-

zem na tvůrčí pojetí fotografické tvor-

by. Ţáci hledají optimální situaci pro 

zachycení okamţiku nebo myšlenky, 

obměňují kompoziční vztah motivu  

a formátu, osvětlení a moţnosti násled-

ných úprav. Východiskem pro rozvoj 

intuitivního výtvarného cítění je expe-

rimentování s námětem. Postupným 

zdokonalováním úpravy fotografického 

základu na počítači, bychom měli dojít 

k moţnostem prezentace vlastních pra-

cí, jak ve formě webových prezentací, 

tak ve formě tiskových předloh pro 

moţnosti tvorby plakátů, kalendářů, 

knih atd. 

Výuku završíme prací na krátkém ani-

movaném filmu, kde se zúročí všechny 

předchozí znalosti z oblasti fotografie  

a grafiky a naučíme se pracovat 

s pohyblivým obrazem. Kinematogra-

fická tvorba rozvíjí schopnost analyzo-

vat okolní jevy, vlastní pocity a postoje 

a transformovat je do jednotlivých slo-

http://www.zusceskybrod.cz/Fotografie_digitalni_media/ZUS_osnovy.doc
http://www.zusceskybrod.cz/Fotografie_digitalni_media/ZUS_osnovy.doc
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ţek filmu i jednotlivých záběrů. Ţák se 

zde učí pracovat s prostorem a s časem 

a také pracovat v týmu. Velký význam 

zde bude hrát i úloha zvuku, nejenom 

mluveného slova, ale hlavně hudby, 

případně doprovodných zvuků. 

Cílem nového oboru je osvětlit proble-

matiku vizuální tvorby a zvládnutí zá-

kladních dovedností v oblasti práce  

s obrazovým materiálem nejmoderněj-

šími výrazovými prostředky a schop-

nost prezentace výsledného díla. To 

vše by mělo otevřít moţnost pozdějšího 

profesionálního uplatnění v oboru, při-

padne k následnému studiu na vyšších 

školách s podobným zaměřením. 

Další informace na webu školy: 

www.zusceskybrod.cz 
Tomáš Svoboda  

 

Nově otevřený obor ve 

školním roce 2009/2010 

 
Oficiálně se naše studijní zaměření 

jmenuje Technika zvukového záznamu 

a vedení diskoték, coţ se v blízké bu-

doucnosti změní na přesnější ale velmi 

kostrbatý název Elektronické zpracová-

ní hudby a zvuková tvorba. Kostrbatost 

názvu nechť zůstane úsměvnou připo-

mínkou nezměrného úsilí docílit na 

oficiálních místech uznání faktu, ţe 

elektronika k hudbě v 21. století patří. 

Říkejme našemu předmětu jednoduše 

Elektronická hudba. 

Zajímá vás, proč hudba, kterou poslou-

cháte, zní tak, jak zní? 

Zajímá vás, čím vším projdou tóny, 

které na začátku muzikant zahraje  

a zazpívá, neţ se dostanou k posluchači 

ve formě souborů mp3, které si stáhne 

do svého zařízení? 

Chcete si tuto cestu sami projít a neod-

radí vás, kdyţ se někdy nebude dařit, 

protoţe na všechno není jeden jediný 

správný recept? 

Máte chuť do experimentu, pro který 

hudební elektronika nabízí úţasné 

moţnosti? 

Láká vás proniknout do tajů zvukařské-

ho řemesla? 

Chcete si pořádně osahat opravdové 

analogové a digitální syntezátory? 

Podobné otázky by mohly pokračovat. 

Odpovídáte-li zatím většinou „ano“, 

pak bychom se rozhodně od září měli 

pravidelně setkávat v hodinách Elek-

tronické hudby v Základní umělecké 

škole. Projděte si, prosím, pár poţadav-

ků, které byste měli před započetím 

studia splňovat. Za nimi je velice struč-

ný seznam oblastí, kterým se budeme 

věnovat, kdyby v seznamu něco pro 

vás důleţitého chybělo, určitě to zkusí-

me napravit. 

Nejdříve poţadavky: 

základní znalost počítače, ovládání 

aplikací myší a klávesnicí, vyvolání 

menu, kontextového menu, základní 

HW části počítače 

triviální hudební teorie: jména not, 

rytmické hodnoty not, takt, tempo 

respekt k přístrojům 

tolerance častého pouţívání anglických 

termínů 

A zde jsou ve stručnosti oblasti, kte-

rým se budeme věnovat: 

snímání zvuku, úprava, efekty, 

záznam, střih, mix, mastering, převody 

formátů 

tvorba zvuku na analogových  

a digitálních syntezátorech 

MIDI propojení nástrojů a efektů, 

sequencer, programování bicích auto-

matů 

samplování a smyčky 

klasická zvukařina, nazvučení pódia  

a sálu 

Říci bychom si měli i něco o autor-

ských právech a o způsobech jak dostat 

nahrávku mezi lidi. 

Další informace na webu školy 

www.zusceskybrod.cz 

Těším se na naši společnou práci 

Petr Venkrbec – www.petrvenkrbec.cz 

Terénní program o. s. Prostor 

poskytuje protidrogovou  

prevenci ve městě Český Brod 

 
Terénní program je sluţba pro osoby 

ohroţené drogou a občany města Český 

Brod. 

V Českém Brodě pracuje terénní pro-

gram pravidelně od roku 2005. 

Občanům města nabízí nástroje pomo-

ci, které pečují o veřejné zdraví. 

Zejména pak ochranu před infekčními 

onemocněními HIV a ţloutenkou typu 

A, B a C. Nástrojem péče o veřejné 

zdraví města je sběr injekčního materi-

álu a mapování situace na drogové scé-

ně i na ulicích města jako takových. 

Ohlédnutí za minulými lety a rokem 

2008 nám ukazuje výsledný stav proti-

drogové prevence ve městě Český Brod 

(viz tabulka na straně 12). 

Výsledný stav spolu s porovnáním 

s uplynulými lety ukazuje praktické 

nastavení sluţeb terénních programů. 

Klesající čísla u počtů nových klientů  

a celkového součtu klientů jsou důka-

zem aktivní protidrogové prevence. 

Počet vydaných injekčních stříkaček se 

zvýšil, protoţe se nám daří systematic-

ky vyhledávat a pracovat s uţivateli 

drog. Dochází k významným změnám 

v jejich chování, sami zmírňují zdra-

votní rizika nitroţilní aplikace drog. 

Předcházejí tak významně přenosu 

infekčních onemocnění, jako jsou HIV 

a ţloutenky typu B a C, také zdravot-

ním poškozením a nechávají se pravi-

delněji testovat na infekční onemocně-

ní. 

Proč vydáváme injekční stříkačky uži-

vatelům drog? 

Chráníme veřejné zdraví (princip 

Public health) 

Protoţe je od uţivatelů drog také 

vybíráme a tím se je snaţíme vést 

k tomu, aby je nepohazovali po ulicích 

města. 

Zmírňujeme rizika (princip Harm 

reduction) 

Protoţe dostatek a pouţívání vlast-

ních čistých injekčních stříkaček zabra-

ňuje přenosu infekčních onemocnění 

HIV a ţloutenky B a C mezi nitroţilní-

mi uţivateli drog, a také mírní zdravot-

ní rizika uţívání drog. 

Dostatek čistých injekčních stříka-

ček šetří peníze státu. 

Protoţe finanční náklady na léčbu jed-

noho člověka nakaţeného ţloutenkou 

„Otevřenost má pro mne význam. Prošel jsem 

nejrůznějšími kapelami, většinou jako 'ten saxo-
fonista'. Odcházel jsem, kdykoliv jsem pocítil, ţe 

někdo skrze mne promítá nedostatečnou schop-

nost a nápaditost, pouţívaje mne k sňatkům  
s hudebním průmyslem, médii nebo politikou. 

Myslím, ţe spolupracovat se mnou není obtíţné, 

jen nemohu vystát, kdyţ chybí respekt...a oprav-

du miluji hudbu…“ 

Petr Venkrbec 
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typu C jsou několikanásobně vyšší, neţ je cena jedné injekční stříkačky. 

Moţná uţ jste byli také osloveni terénními pracovníky? V rámci aktivního oslovování a vyhledávání osob ohroţených drogou 

přicházíme do styku i s širší veřejností. Sluţby terénních programů o. s. Prostor jsou poskytovány v prostředí, kde se osoby 

ohroţené drogou běţně pohybují, a nabízí jim informace o rizicích uţívání či drog, výměna pouţitého injekčního materiálu, 

zdravotní materiál k ochraně zdraví, informace o síti sluţeb pro uţivatele drog. 

Sluţby jsou poskytovány občanům města a uţivatelům drog anonymně a zcela bezplatně. Lidem ohroţeným drogou a rodi-

čům, jejichţ děti mají zkušenost s drogou, jsou bezplatně a anonymně poskytovány informace. 

Terénní programy o. s. Prostor: 

Telefon: 774 650 030  

PO – PÁ 10:00 – 17:30 (telefonický kontakt pro poskytování informací) 

Email: tp@os-prostor.cz; Web: www.os-prostor.cz  

 
Ohlédnutí za minulými lety a rokem 2008 nám ukazuje výsledný stav protidrogové prevence ve městě Český Brod 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rok 2005 2006 2007 2008 

Počet nových klientů 77 40 50 19 

Počet klientů celkem 77 72 82 49 

Počet vydaných/přijatých 
injekč. stříkaček (kusy) 

4116 
3976 

5514 
5056 

5601 
5319 

6015 
5856 

Nalezené a bezpečně  
zlikvidované injekční 

stříkačky 

nesledováno nesledováno 173 203 

AKCE ZUŠ Český Brod  

KVĚTEN, ČERVEN 2009 

 
KVĚTEN 2009 

8. - 9. 5. soustředění sbor – A. Dvořák 

– Missa D 

10. 5. 2009 – Soustředění LDO od 

10.00 – 17.00 / 18.00 

14. - 15. 5. III. Festival ZUŠ Mladá 

Boleslav 

20. 5. Večer s Literárně-dramatickým 

oborem – 17.30 

22. 5. - Třídní přehrávka p. uč. Karolí-

ny Drašarové od 17.00 

25. 5. - Třídní přehrávka p. uč. Josefa 

Pěničky a p. uč. Lenky Hoskovcové od 

17.00 

26. 5. od 10.00 – Prezentace moderních 

výukových prostředků ve výuce ZUŠ – 

VIP 

25. a 26. 5. Talentové přijímací zkouš-

ky do výtvarného oboru 14.00 – 16.00 

Kollárova 419 – (uchazeči o studium 

předloţí deset domácích výtvarných 

prací, ne školních!!) 

zájemci o studium - 

Fotografie a digitální media – nový 

výtvarný obor 

Obor je určen pro starší ţáky druhého 

stupně základní umělecké školy. Ţáci 

projdou výběrovým řízením pro ověře-

ní základů praxe s počítačem a zvadnu-

tí základů fotografických dovedností. 

K přijímacímu řízení si ţáci připraví 

sérii vlastních reprezentativních foto-

grafií, o kterých se domnívají, ţe nejlé-

pe vystihují vlastní pohled a dále jeden 

vlastní grafický návrh. Přijímací řízení 

se bude skládat z ohodnocení donese-

ných prací, případně z praktické zkouš-

ky ověřující dovednosti z jednoduché 

g r a f i c k é  ú l o h y  n a  p o č í t a č i . 

Z přihlášených uchazečů se vybere 4 

aţ 6 ţáku pro jeden ročník. V případě 

zájmu budou otevřeny dvě výukové 

skupiny. 

26. 5. Večer s Literárně-dramatickým 

oborem 17.30 

28. 5. Vernisáţ výtvarného oboru 

"Výstava na plotě" + Zušík – 16.00 

 

ČERVEN 2009 

2. 6. - Závěrečný koncert ZUŠ 17.00 

3. 6. Koncert Lídy Štětinové a Lucie 

Číţkové (studentky AMU Praha) - 

19.00 - divadlo 

4. 6. Třídní přehrávka p. uč. Jany Kolo-

mé a p. uč. Moniky Kabíčkové od 

17.00 

5. 6. Třídní přehrávka p. uč. Josefa 

Lorence od 17.00 

8. 6. Absolventský koncert a výstava 

ţáků VO 19.00 – divadlo 

9. 6. Představení LDO pro gymnázium 

8.00 – 9.30, 10.00 – 11.30 

15. 6. Klasifikační porada 10.00 

15. 6. Talentové přijímací zkoušky do 

hudebního oboru – 

14. 00 – 17.00 divadlo, Kollárova 1016 

– (klavír, housle, violoncello, zobcová 

flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, 

kytara, sólový zpěv, sborový zpěv) 

(uchazeči o studium si připraví dvě 

lidové písně) 

zájemci o studium – Technika zvuko-

vého záznamu (informace o oboru viz 

web školy) 

Obor je určen pro starší ţáky – poţa-

davky: základní znalost počítače, ovlá-

dání aplikací myší a klávesnicí, vyvo-

lání menu, kontextového menu, základ-

ní HW části počítače, triviální hudební 

teorie: jména not, rytmické hodnoty 

not, takt, tempo, respekt k přístrojům, 

tolerance častého pouţívání anglických 

termínů, v případě dotazů volejte 

321622170, 602270065 

15. 6. Přijímací talentové zkoušky do 

tanečního oboru – 14. 00 – 17.00 sál 

Kollárova 419 

17. 6. Přijímací talentové zkoušky do 

Literárně-dramatického oboru – 17.00 

divadlo 

18. 6. Taneční večer 

20. a 21. 6. XI. Kouřimské hudební 

slavnosti – Vox 

Třídní přehrávka p. uč. Radky Proko-

pové 

Třídní přehrávka p. uč. Jana Drahoty 

Třídní přehrávka p. uč. Ľubice Spurné 

Třídní přehrávka p. uč. Blanky Svobo-

dové  

 

Další informace na webu školy 

www.zusceskybrod.cz 

mailto:tp@os-prostor.cz
http://www.os-prostor.cz/
http://www.zusceskybrod.cz/Dokumenty/EZHZT.doc
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Pojďte si popovídat II 

aneb 
Jak bude vypadat park Škvárovna 

 

V pondělí 4. května 2009 od 17.00 ho-

din proběhlo – tentokrát přímo v parku, 

jiţ druhé setkání k přípravě studie řeší-

cí uspořádání, úpravy a vyuţití parku 

Škvárovna. 

Zahradní architekti na prvním nefor-

mální setkání, které se uskutečnilo 14. 

února v klubu Zvonice, vyslechli názo-

ry, představy a potřeby obyvatel okolí 

parku a zpracovali dvě varianty studie 

řešící vyuţití a uspořádání parku Škvá-

rovna. Varianty byly zveřejněny na 

webových stránkách města a na vývěs-

kách v okolí parku a na druhém setká-

ní, kam svůj názor přišlo vyjádřit zhru-

ba čtyřicet občanů od mladých aţ po 

seniory, byla ze dvou navrhovaných 

variant vybrána varianta víceúčelová. 

Tato varianta počítá s tím, ţe park bude 

slouţit širokému spektru uţivatelů – 

starším lidem vyhledávajícím spíše 

klid, maminkám s malými i většími 

dětmi, „pejskařům“, nakonec i-náctiletí 

zde budou mít svůj prostor. 

Věříme, ţe se nám postupně podaří 

z parku Škvárovna vytvořit příjemný 

prostor pro trávení volného času. 

Pro porovnání jsou původní varianty 

řešení k nahlédnutí na www.cesbrod.cz  
Ing. Rostislav Vodička 
Městský úřad 

Český Brod  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel. 321 612 181,  
vodicka@cesbrod.cz 

 

Turnaj McDonald Cup 
 

Závěr dubna byl na 1. Základní škole 

ve znamení velkých sportovních úspě-

chů. V pátek 24. 4. se v Poříčanech 

hrálo okrskové kolo v minikopané pro 

ţáky 8. a 9. ročníků a turnaj McDonald 

Cup pro ţáky 4. a 5. ročníků. Mladším 

ţákům se v McDonaldu nedařilo a ne-

navázali na dobré výsledky 

z předchozích ročníků. Starší ţáci ale 

suverénně svůj turnaj vyhráli a postou-

pili do finále ve Velkém Oseku.  

Naše výsledky: 

1. ČB: Poříčany 7:1 

1. ČB: Týnec nad Labem 3:1 

1. ČB: Pečky 3:1 

Finále v Týnci jsme začali remízou 1:1 

s 2. ZŠ Kolín. Další zápasy jsme se 

zlepšovali a porazili jsme domácí Vel-

ký Osek 2:1 a 4. ZŠ Kolín 4:1. Násle-

doval zápas s týmem Peček, který jsme 

jiţ porazili v Poříčanech. Tentokrát se 

nám tolik nedařilo a byli jsme rádi za 

vydřenou remízu 2:2. I tak jsme mohli 

stále pomýšlet na vítězství v celém 

turnaji a postup do krajského finále 

v Čelákovicích. V posledním zápasu 

bychom museli porazit silný tým z 5. 

ZŠ Kolín. To se nám jiţ nepodařilo  

a po prohře 1:2 jsme obsadili 2. Místo 

právě za 5. ZŠ Kolín. Je to ale krásný 

výsledek a chtěl bych všem aktérům 

poděkovat za skvělou reprezentaci naší 

školy. Náš tým: Bánský, Klindera, 

Fuchs, Nový, Hybeš, Nouzák, Došek, 

Novotný, Papoušek, Klimt, Sliva, Sla-

vík, Jansta. 

 

Expedice Karakoram 2009 

Jiţ tradičně se naše škola účastní soutě-

ţe v lanovém centru Praha – Expedice 

Karakoram. Tým je tvořen 9 ţáky, 

z nichţ minimálně tři musí být dívky. 

Náš tým tvořili ţáci osmých ročníků: 

Šmejkalová, Dvorská, Kovářová, Bán-

ský, Novák, Stehlík, Chamrada, Strnad, 

Nový a náhradnicí byla Lucie Zajíčko-

vá. Po tréninku na lanovém hřišti ve 

škole jsme dosáhli velkého úspěchu  

a podařilo se nám zvítězit ziskem 

17310 výškových bodů. 

Více informací na: www.cesbrod.cz/zs 

Mgr. Jiří Slavík 

 

Poznávací zájezd učitelů 2. ZŠ 

  
Sváteční dny prodlouţeného víkendu 

vyuţili učitelé 2. ZŠ Český Brod 

k poznávání Lucemburska a země na-

šich západních sousedů.  

 

Ve večerních hodinách 7. 5. 2009 za-

mířil plně obsazený autobus nejdříve 

do Lucemburska. Za počasí pro turisti-

ku velice příjemného jsme si prohlédli 

hlavní město země, která je velmi úzce 

propojena s našimi dějinami. Navštívili 

jsme pochopitelně katedrálu Panny 

Marie, místo posledního spočinutí čes-

kého krále Jana Lucemburského. 

Luxemburg – zajímavé město se 110 

mosty a viadukty, kde najdete i náměstí 

Jana Palacha, veřejný výtah místo 

schodů a odkud je skok do Francie, 

Německa i Belgie. V odpoledních ho-

dinách jsme čerpali energii z půvabů 

malebného městečka Vianden a navští-

vili jsme místní hrad, který byl moţná 

rodištěm Jana Lucemburského. Ţasli 

jsme nad odvahou a moţná i opováţli-

vostí posledního majitele (v roce 1977 

věnoval hrad státu) i místních restaurá-

torů a říkali jsme si, co by asi na někte-

ré zásahy říkali naši památkáři.  

Večer jsme dorazili do Trevíru, vý-

znamného německého města, nacháze-

jícího se ve spolkové zemi Porýní-Falc. 

Je povaţován za nejstarší městské sídlo 

v Německu. Místní římské památky 

jsou součástí světového dědictví 

UNESCO. Prochodili jsme město dru-

hý den ráno a udělalo na nás veliký 

dojem. Bylo příjemné, udrţované  

a vlídné: spousty kavárniček, na voňa-

vém trţišti první jahody a mnoţství 

překrásně vázaných květin. Historické 

památky byly impozantní – románský 

dóm sv. Petra – zachovala se ho asi jen 

čtvrtina, vešlo se do něj původně aţ 

12 000 lidí a i tato čtvrtina byla ohrom-

ná. Na něj navazuje nejstarší gotická 

stavba Německa – kostel Panny Marie. 

Kousínek dál římská bazilika Aula 

Palatina, místo, které kolem roku 310 

slouţilo jako trůnní sál římskému císaři 

a jeho pověřencům. Porte Nigra, brána 

z římských dob, byla původně ze svět-

lého pískovce, který ztmavnul a dal jí 

jméno. Římské lázně, barokní kurfiřt-

ský palác… a další a další. Krása!  

Asi nejmilejší bylo putování vinařskou 

oblastí kolem meandrující řeky Mose-

ly. Úzké údolí, široká řeka, příkré strá-

ně poseté vinicemi, kam se snad ani 

nedá vyšplhat, natoţ tvrdě pracovat,  

a mezi to vmáčklá maličká kouzelná 

městečka. Navštívili jsme dvě: Bern-

kastel a Cochem. Čarovná atmosféra, 

přemíra turistů a vynikající ryzlink.  

Poslední zastávkou byl hrad Eltz. 800 

let patří jediné rodině, a nebýt těch 

děsných kopců tam i zpátky, mlaskám 

si zalíbením.  

V noci ze soboty na neděli jsme zpátky 

doma, plni záţitků, spokojeni a zdrávi. 

Tak zase příště. 

Marcela Serbusová, 2. ZŠ Tyršova 68 

http://www.cesbrod.cz/
mailto:vodicka@cesbrod.cz
http://www.cesbrod.cz/zs
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
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Úspěchy ZŠ Tyršova 68 

 
V lednu 2009 se na německé olympiá-

dě umístil Jan Kovář na krásném 3. 

místě (mladší ţáci) a Tereza Vaňková 

si přivezla místo čtvrté (starší ţáci). 

V únoru 2009 se tři ţáci naší školy 

zúčastnili Olympiády v anglickém ja-

zyce: Radim Dvořák (kategorie mlad-

ších), Veronika Fodorová a Jan Košata 

(kategorie starších). Všichni se umístili 

v první polovině soutěţících. 

Dne 11. 3. 2009 se konalo okresní kolo 

Pythagoriády. Reprezentovat školu se 

vydali Marek Hruška z 6. A a Pavel 

Buituan Ngoc z 6. B. Skvělé druhé 

místo z 26 soutěţících si přivezl Marek 

Hruška. 

V březnu 2009 také proběhlo okresní 

kolo v Olympiádě v českém jazyce. 

Zúčastnilo se jí 37 dětí z Kolínska. Za 

naši základní školu soutěţily ţákyně 9. 

A Aneta Kříţková a Anna Vostruhová. 

Děvčata nás velmi potěšila, Aneta 

Kříţková obsadila výtečné druhé místo 

a postoupila do krajského kola. Blaho-

přejeme! 

M. Serbusová, 2. ZŠ 

 

Poděkování 

 
Drobná, mírná, pracovitá…  

Devátým rokem chodí na naši školu 

Anička Vostruhová. Letos končí, po-

kračovat bude na Gymnáziu profesora 

Jana Patočky v Praze. Také proto, aby 

si trošku zjednodušila dojíţdění na 

zkoušky a vystoupení dětského sboru 

Bambini di Praga, kde zpívá mezi těmi 

nejlepšími v A1 oddělení. Byli jsme 

velice překvapeni a potěšeni, kdyţ nás 

nedávno obdarovala lístky na koncert 

pořádaný pro učitele členů sboru.  

A doufám, ţe byla potěšena i Anička, 

kdyţ v pátek 15. 5. 2009 odjelo na ten-

to koncert 10 lidí – jejích učitelů. Neli-

tovali jsme ani na okamţik. To, co nám 

Anička s Bambiňaty věnovala jako 

dárek, bylo půldruhé hodinky čiré ra-

dosti, potěšení ze zpívání, nepřeberné 

invence a neuvěřitelné profesionality. 

Takţe, Aničko, moc děkujeme za nád-

herný záţitek a ať se ti daří ve všem 

jako ve zpívání.  

Marcela Serbusová, 2. ZŠ Tyršova 68 

 

Základní škola a praktická 

škola Ţitomířská 1359 Český 

Brod srdečně zvou na společ-

nou výstavu „Máme rádi zvířa-

ta“ 

uspořádanou ve spolupráci se Základní 

školou Přistoupim, Bylany a Annou 

Český Brod 

Galerie Šatlava 4. 6. – 30. 6. 2009 

otevřeno po – pá 8.00 – 17.00 hodin 

Slavnostní vernisáţ výstavy se uskuteč-

ní ve čtvrtek 4. 6. v 13.30 hodin 

v přízemí budovy MKIC 

 

Partnerské kontakty 

 
Mezi Gymnáziem Český Brod a Mera-

nier-gymnasiem Lichtenfels 

(Bavorsko), byla v roce 2000 uzavřena 

smlouva o partnerství.  

 

V rámci této dohody je kaţdoročně 

realizována řada skupinových výměn-

ných pobytů studentů obou škol. Stejně 

tomu tak bylo i v letošním školním 

roce. Skupina 22 studentů a učitelů 

z gymnázia v Lichtenfelsu přijela 

v době od 30. 4. 2009 do 6.5 2009 na 

výměnný pobytový zájezd do Českého 

Brodu. Studenti byli ubytováni 

v rodinách a během pobytu navštívili 

kromě partnerské školy i společně 

s českými studenty řadu pamětihodnos-

tí v Praze a v Kutné Hoře. Součástí 

návštěvy byly i víkendové výlety 

s českými rodinami a také společné 

poznávání krás Kokořínska a hradu 

Kokořín. Výměna byla zakončena spo-

lečnou večeří účastníků výměny za 

účasti vedení školy. Dalšími akcemi 

partnerských škol v tomto školním roce 

byly vodácké výměny skupin studentů 

s doprovodem vodáckých instruktorů. 

Skupiny bývají asi dvanáctičlenné, 

čeští a němečtí studenti společně sjíţdí 

řeky v Čechách a v Německu. V rámci 

této vodácké výměny se uskutečnily 

společné tábory v Lichtenfelsu na Mo-

hanu v září 2008 a v Českém Brodě na 

Vavřineckém potoce v říjnu 2008. Fi-

nanční dotace na všechny tyto akce 

byly poskytnuty především Česko-

německým fondem budoucnosti a dále 

Společností přátel gymnázia, soukro-

mými sponzory a samotnými účastníky 

akc í .  Všechny akce proběhly 

v přátelském a sportovním duchu. Vý-

měnné pobyty utuţují partnerské vzta-

hy mezi školami, přispívají k rozvoji 

spolupráce v rámci EU, pomáhají 

k poznání ţivota v partnerské zemi. Pro 

kaţdého účastníka jsou nenahraditel-

nou zkušeností, pomáhají odstraňovat 

jazykové bariéry a motivují k dalšímu 

studiu jazyků. Současně zvyšují i atrak-

tivitu školy pro budoucí uchazeče  

o studium. 

O všech aktivitách gymnázia se zájem-

ci mohou dozvědět více na webových 

stránkách gymnázia www.gcbrod.cz 

nebo při Dnech otevřených dveří. 

Vladimír Libovický, ředitel školy 

 

Memoriál profesora  

Jaroslava Pelikána 
 

Jiţ 12. ročník turnaje mládeţe v šachu 

se uskutečnil 9.  května 2009 

v českobrodské sokolovně, kam přijeli 

chlapci a děvčata z 10 oddílů Středo-

českého kraje a Prahy.  

Šachisté pořádajícího oddílu TJ SO-

KOL Český Brod si připomněli vý-

znamnou osobnost českobrodského 

šachu, profesora Jaroslava Pelikána, 

který dosáhl výborných výsledků zejmé-

na při výchově mládeţe. Věnoval se 

mládeţi, neúnavně pro ni organizoval 

soutěţe, jeho svěřenci patřili v šedesá-

tých letech k nejlepším v republice  

a úspěšně si vedli i na mezinárodním 

poli.  

Jeho práce s mládeţí přinesla ovoce  

i v pozdějších letech, kdy Český Brod 

hrál nejvyšší ligovou soutěţ dospělých. 

 

Z pověření Středočeského šachového 

svazu se i letošní ročník hrál současně 

jako jeden z turnajů základního kola 

Krajského přeboru mládeţe do 16 let 

regionu SD – Polabí. 

Hrálo se ve třech kategoriích, švýcar-

ským systémem na 7 kol, 2×25 minut 

na partii. 

Organizační tým, který pracoval ve 

sloţení: Zuzana Koudelková, Ing. Zde-

něk Chybný, Ing. Ivan Koudelka, Ing. 

Miroslav Saur a Ing. Miroslav Urban, 

se jiţ tradičně postaral o hladký průběh 

soutěţe. Vítězové získali poháry, me-

daile, diplomy a hodnotné ceny, drobné 

ceny obdrţeli všichni účastníci, za coţ 

patří poděkování všem sponzorům, 

kteří turnaj podpořili i v tomto roce: 

Město Český Brod, CUKRÁRNA 

Kašovi a LÉKÁRNA ROSA. 

V letošním ročníku ještě získali vítězo-

vé všech kategorií zdarma týdenní po-

byt v Nové vsi nad Nisou v pensionu  

U Skály majitelů pana Petra Cempírka 

a paní Mileny Kolískové.  

Účastníky turnaje přišel přivítat staros-

ta města Český Brod Jaromír Fischer, 

závěrečnému vyhlašovaní výsledků  

a předávání cen byla přítomna vdova 

po zemřelém Jaroslavovi Pelikánovi 

profesorka Hana Pelikánová. Ke spo-

kojenosti všech také přispělo i občer-

stvení, které zajistila sestra Bašusová. 

http://www.gcbrod.cz/
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I kdyţ letošní ročník patřil co do počtu 

účastníků ke slabším, měl velmi 

dobrou úroveň a splnil své sportovní  

i společenské poslání. 

Vítězem kategorie mladších ţáků se 

stal Arsenik Anaškin z Prahy před 

Martinem Homolou (SOKOL Český 

B r o d )  a  O n d ř e j e m S t a ň k e m 

(Bohemians Praha). Nejlépe umístěnou 

dívkou byla Sandra Drobňáková  

z Brandýsa nad Labem. 

V kategorii starších ţáků obsadil 1. 

místo Jan Franěk, druhý byl Michal 

Škvařil (oba Bohemians Praha) na 3. 

místě skončila Kateřina Müllerová 

(Biomedica Říčany). 

Mezi juniory byl nejlepší Martin Po-

stupa (JOLY Lysá nad Labem) před 

Janem Fialou (SOKOL Český Brod), 3. 

místo obsadil Patrik Tesař (DDM 

Nymburk) .  Zdeňka Šimurdová 

(Biomedica Říčany) si vybojovala pr-

venství v soutěţi juniorek. 

V základním kole Krajského přeboru 

mládeţe zvítězili v jednotlivých kate-

goriích: 

H10, D10: Martin Homola (SOKOL 

Český Brod), Matěj Škrabánek (DDM 

Nymburk) a Adéla Vaňková (SOKOL 

Český Brod). 

H12: Daniel Bossanyi (SOKOL Český 

Brod), Daniel Chroust (DDM Úvaly). 

H14: Jakub Jelínek (DDM Nymburk), 

Robin Šícha (SOKOL Český Brod), 

Vojta Mikeš (DDM Nymburk). 

H16: Jan Čutík (SOKOL Český Brod), 

Tomáš Baladrán (JOLY Lysá nad La-

bem). 

Cenu pro nejmladšího účastníka získal 

teprve šestiletý Matěj Škrabánek  

z Nymburka. 

Za pořádající oddíl TJ Sokol Český 

Brod se memoriálu zúčastnilo 6 ţáků  

a 4 junioři. V silné konkurenci se roz-

hodně neztratili. Nejlepšího výsledku 

dosáhli Martin Homola a Jan Fiala, 

kteří ve svých kategoriích získali stříbr-

né medaile za 2. místa. Oba jsou přísli-

bem našeho oddílu do budoucna.  

I ostatní naši mladí šachisté se umístili 

na pěkných pozicích v turnajové tabul-

ce: Daniel Bossanyi 6., Adéla Vaňko-

vá 10, (oba kategorie mladší ţáci), Jan 

Čutík 6., Robin Šícha 11., Marek 

Strnad 13. v kategorii starších ţáků, 

Ondřej Šedivý 4., Michael Jirásek 5. 

a Vít Brandejský 7. v kategorii junio-

rů. 

Při pohledu na výsledky našich hráčů 

v turnajových tabulkách musíme brát 

v úvahu i to, ţe se turnaje účastnili jak 

ostřílení turnajoví borci, tak i ţáci, kteří 

se této královské hře věnují teprve ně-

kolik měsíců. Potěšilo by nás, kdyby 

jejich úspěchy podnítily zájem o šachy 

v širších řadách českobrodské mládeţe. 

Všichni případní zájemci jsou vítáni. 

Mohou se přihlásit (nebo se zatím jen 

přijít podívat), na úterních nebo páteč-

ních hodinách pro mládež od 17,00 

hodin v klubovně sokolovny. 
Zuzana Koudelková a Zdeněk Chybný,  

Šachový oddíl TJ SOKOL Český Brod, 

www.sokolceskybrod.cz 

 

Občanské sdružení LECCOS 

CO BYLO 

 
Rybářské minizávody 

Ve čtvrtek 9. dubna jsme pro děti 

z Klubu Zvonice připravili minizávody 

v rybaření u Pivovarského rybníka. 

Děti byly nadšené, některé si přinesly 

vlastní pruty i povolenky. Ty ostatní 

chytaly s pruty půjčenými. Počasí nám 

přálo a děti si mohly vyzkoušet různé 

rybolovné metody a hlavně svou vlast-

ní šikovnost. Akce měla velký úspěch  

a pokračování hned druhý den v pátek, 

kdy jsme k rybolovu přidali ještě plete-

ní pomlázek na nadcházející Velikono-

ce. 

„Plošky naší noţky“ 

aneb jak lze pomoci reflexní masáţí 

tělu při oslabení a nemoci u dětí i do-

spělých – 2. díl 

Ve čtvrtek 16. dubna proběhla 

v Mateřském centru Kostička přednáš-

ka o reflexní masáţi, vedená reflexní 

terapeutkou Renátou Dolejškovou. 

Maminky si se svými dětmi vyzkoušely 

na vlastních „ploškách“ reflexní terapii 

a měly moţnost naučit se, jak masíro-

vat při konkrétních obtíţích. Popovída-

ly si o problémech, které naše těla trápí 

především na jaře a jak jim předcházet. 

Dozvěděly se jaké bylinky na konkrétní 

neduh pouţít, ale také zajímavé infor-

mace o jarní očistě těla. 

Kuličkiáda 

V pondělí 20. dubna proběhla v Klubu 

Zvonice jiţ tradiční Kuličkiáda, která 

je u místních děti velmi oblíbená. Pří-

prava důlků a následně přehlídka růz-

ných „cvrnkacích metod“ děti velmi 

pobavila. Odměna v podobě zmrzliny, 

která na všechny účastníky cvrnkací 

soutěţe čekala, byla sladkou tečkou za 

příjemně stráveným odpolednem. 

 

10. VELETRH NEZISKOVÝCH 

ORGANIZACÍ 

V pátek 24. dubna jsme se zúčastnili 

tohoto veletrhu v praţské La Fabrice, 

který jiţ podesáté pořádá Nadace FO-

RUM 2000 zaloţená Václavem 

Havlem. Naše Občanské sdruţení 

LECCOS se prezentovalo spolu s další 

stovkou neziskových organizací z celé 

České republiky. Získali jsme pár zají-

mavých kontaktů, které chceme vyuţít 

v naší činnosti. 

CO BUDE 
30. 6. 2009 od 15.00 hod. – Slavnostní 

zakončení školního roku aneb Den 

otevřených dveří v NZDM Klubu Zvo-

nice 

26. 7. 2009 – 2. 8. 2009 Letní rekreace 

s MC Kostička v penzionu Lesní Zátiší 

v Mostku u Dvora Králové. Ještě máme 

pár volných míst.  

Rezervace provádí a více informací 

Vám poskytne sluţba MC, Petra Čur-

galiová, 

 tel: 321 620287, sluzba.mc@leccos.cz 

  

V Klubu Zvonice plánujeme na červen 

víkendový zájezd na kozí farmu, letní 

týdenní pobyt v Kříţlicích, ale také 

vodácký zájezd na řeku Otavu. 

 

Více informací naleznete na 

ww.leccos.cz 

http://www.leccos.cz/ZVONICE/Z_aktuality.htm
http://www.leccos.cz/ZVONICE/Z_aktuality.htm
http://www.leccos.cz/KOSTICKA/K_aktuality.htm
http://www.lesnizatisi.unas.cz/
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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 

Slovanské hradiště v Pošembeří 

VÝSTAVY 
Velký výstavní sál 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŢITOMÍŘSKÁ ČESKÝ BROD 

28. květen – 21. červen 

Jako kaţdý rok tak i letos se nám představí tato základní škola pracemi svých ţáků. 

Zounkova síň 

LIDOVÉ KROJE ze sbírky Jany Anny Sobolíkové 

28. duben – 25. červen 

Výstava představí lidové a svérázové kroje nejen z Čech a Moravy, ale i z Bavorska. 

NITĚ 

30. červen – 28. srpen 

Textilní objekty a šperky v podání Mgr. Ivany Dvořákové 

Badatelské dotazy zasílejte na e-mail reditel.muzeum@kolin.cz 

Návštěvní doba 
úterý – pátek  09.00 – 12.00  

a 12.30 – 16.00 hod. 

sobota, neděle 12.00 – 16.00 hod. 

kaţdé pondělí zavřeno 

 

 

Poslední  

prohlídka vždy půl hodiny před  

zavírací dobou 

E-mail:  

nekolova.muzeum@kolin.cz 

 

právo změny se vyhrazuje 
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Historické miniatury 

Historie a současnost zvonice u kostela 

svatého Gotharda 

 
Zvonice v Českém Brodě patří zcela jistě mezi nejkrásnější 

památky našeho města a spolu s kostelem svatého Gotharda 

tvoří dominantu náměstí. Zvonice byla vystavěna v období 

renesance v letech 1578-1585 místním kamenickým mistrem 

Pavlem a mladoboleslavským tesařem Petrem Janusem a je 

bezesporu nejvyšší stavbou našeho města z onoho období. 

 

M 
ohutná zvonice měří čtyřicet metrů a její hranolo-

vá věţ je rozdělena  na patra. Při pohledu na věţ 

je patrné jak jsou jednotlivá patra rozdělena a to 

jednoduchými kordovanými římsami, coţ  celou stavbu činí 

elegantní a zvýrazňuje tak její členění. Zdivo věţe 

s bosovanými nároţími je tvořeno masivními kvádry 

z místního pískovce.  Pod jehlancovou střechou k níţ vede 

točité schodiště s renesančními i mladšími epigrafickými 

památkami, visí na věţi v současné době jediný dochovaný 

zvon Panna Maria o váze 650 kg z roku 1689. Zvon zdobí 

figurální mytologický výjev Orfea, jehoţ hře naslouchají 

zvířata a  dále reliéf  Panny Marie a křtu páně. Tento zvon 

pochází z dílny náchodského  mistra zvonaře Jeremiáše 

Schrottera jenţ byl autorem i dalších dvou zvonů, které se 

bohuţel nedochovaly a o jejichţ osudu se lze domnívat. Pů-

vodně však na věţi viselo sedm zvonů, ale ty padly za oběť 

ničivému poţáru za třicetileté války v roce 1628. Druhé pa-

tro, kde byly a jsou, zvony zavěšeny se do všech stran oteví-

rají vysoká okna s hrotitými záklenky.  Tento tvar oken má 

pak za účel,  aby co nejlépe bylo slyšet hlasu znějících zvo-

nů . Vstup do zvonice pak umoţňuje jiţ zmiňované točité 

schodiště polygonálního půdorysu na jiţní straně věţe. 

V přízemí se nachází místnost, která je přístupná dveřmi  ze 

západní strany věţe. K jakému účelu mohla slouţit se téţ 

můţeme domnívat. 

Můţe se nabízet varianta, ţe se jedná o obydlí zvoníka,  

o čemţ by mohly svědčit otvory ve stropu pro lana na ovlá-

dání zvonů, ale většina zvoníků či věţních vţdy obývala 

horní patra věţí, aby měla s výšky přehled  o případném hro-

zícím nebezpečí jako byl poţár či blíţící se nepřítel.  Téţ se, 

ale mohlo jednat o prostoru kde mohly být uloţeny zbraně či 

prostředky na hašení poţárů. 

Celkový vzhled českobrodské zvonice je poplatný gotickému 

stavebnímu slohu, ale při její stavbě jiţ byly pouţity rene-

sanční prvky. Můţeme tedy mluvit o svébytném po gotickém 

slohu, renesančním historismu, který je příznačný pro tehdej-

ší sakrální stavitelství. 

V současné době je snaha zpřístupnit zvonici pro veřejnost, 

ale předtím samotná stavba musí podstoupit důkladnou ob-

novou. Na obnovu této významné památky nechalo Město 

Český Brod vypracovat projekt, který mimo jiné zahrnuje  

i obnovení dřevěných pater a schodišť, které se do dnešních 

dob nedochovaly, ale o jejichţ existenci svědčí  otvory se 

zbytky původních trámů jenţ nesly stropní konstrukci. Při 

osazování nových stropních trámů budou zásahy do zdiva 

kolem kapes, ve kterých jsou trámy osazeny, minimalizová-

ny na nejnutnější mez. Původní dřevěné konstrukce budou 

podrobeny pozornému průzkumu, zda nejsou napadeny bio-

tickými škůdci a veškeré dřevěné výplně otvorů, u kterých 

není doţilá dřevěná hmota budou zachovány. Své citlivé 

obnovy se samozřejmě dočká i zdivo zvonice, kdy zubem 

času vydroléné spárování bude doplněno lehce nastavenou 

vápennou maltou a jako kdysi zahlazeno dřevěným hladít-

kem. Projekt je to jistě smělý a tak budeme doufat, ţe se 

dočká svého naplnění. K tomu by měla dopomoci i ţádost  

o dotaci jenţ poskytuje ROP tedy Regionální operační pro-

gram Střední Čechy a o kterou Město Český Brod usiluje. 

Dalšími partnery spolupracujícími na obnově naší zvonice 

jsou mimo jiné katolická farnost Český Brod, Region Po-

šembeří, Městské kulturní a informační centrum Český Brod 

a o partnerské smlouvě je jednáno i s Klubem českých turistů 

pod Slavojem Český Brod. 

V případě, ţe se vše podaří  tak nejvyšší patro zvonice by 

mělo slouţit jako vyhlídka a nabízí se i moţnost výběru pro-

hlídky s průvodcem a výkladem, kde by návštěvník dostal 

pamětní turistické razítko. V obnovených patrech věţe se 

plánuje vytvoření stálé expozice památníku Českobrodského 

kancionálu coţ je zpěvník českobrodských měšťanů 

z poloviny šestnáctého století doplněný drobnými iluminace-

mi. Tuto expozici by měla vhodně doplnit výstava replik 

dobových oděvů a předmětů denní potřeby. 

Semrád Martin  
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Znáte svůj okres? Znáte jeho památky a pamětihodnosti?  
Pakliţe ano, tak víte, ţe mohyla na této staré historické fotografii je vystavěna na … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše tipy a vědomosti můţete zaslat emailem na mkic@cesbrod.cz a pokud ke 

správné odpovědi přidáte i bliţší podrobnosti o této stavbě, budeme jen rádi a Váš 

příspěvek uveřejníme v prázdninovém dvojčísle ČBZ. Podotýkáme pro váhavější 

nebo i zbrklejší tipaře, ţe na snímku není Lipanská mohyla na hoře Lipské! 

Snímek poskytl  

k reprodukci  

Ing. Jaroslav Petrásek. 

V říjnu tohoto roku si připo-

meneme 140. výročí naroze-

ní významného českobrod-

ského občana a výjimečného 

lékaře, spoluzakladatele 

českobrodské nemocnice 

MUDr. Otto Poláka 
V předstihu si v příštím čísle 

ČBZ  přiblíţíme ţivot tohoto 

významného muţe našeho 

města. 



20                                                                                                               6/2009 

 

Sokolnické dny na českobrodských hradbách 

 
Dne 6. 6. 2009 od 13.00 hod. do 17.00 – 18.00 hod. 

 

Letové a statické ukázky dravých ptáků. Seznámení se  

způsoby lovu s dravci. Před hradbami projíţďky na koních  

a konících pro děti i dospělé.  

Program doplňuje Garda města Český Brod. 

Den Země na Klepci 

 
Den Země na Klepci přilákal téměř 600 návštěvníků 

Přišimasy/Klepec – Třetí ročník regionální kulturní akce 

Den Země na Klepci v sobotu 18. dubna 2009 zahájilo vy-

zvánění kostelního zvonu z roku 1409, zavěšeného ve věţi 

kostela sv. Petra a Pavla na Horkách.  

Jeho volání vyslyšelo téměř 600 návštěvníků, před památ-

ným kamenem Slouhou přivítali vlajkonoši ze sdruţení Ote-

vřené Úvaly. První slova zazněla v úryvku z knihy Krajinou 

čertovy brázdy Otomara Dvořáka. Program se dále věnoval 

připomenutí výročí 700 let od první písemné zmínky obce 

Přišimasy a 730 let obce Horky. Následovalo vítání jara dět-

mi z MŠ Škvorec a hudebním doprovodem, dramatizace jiţ 

tradiční legendy Slouha a zlá selka, prezentace dřevěné turis-

tické známky „Klepec“ a křest publikace Drobné památky  

v Úvalech a okolí Klubu přátel historie a přírody Úval a oko-

lí. 

Jedním z hlavních bodů Dne Země bylo komunitní plánování 

výsadby stromořadí (happening) podél polní cesty mezi část-

mi Klepec I. a Klepec II., na které bude Region Pošembeří 

ţádat o dotaci z grantu Strom ţivota „Nadace Partnerství“. 

Příchozí mohli hlasovat pro nejoblíbenější druh stromu 

vhodný pro chystanou alej a děti z MŠ Tismice ve spolupráci 

s občanským sdruţením SOSák vytvořily zatím fiktivní stro-

mořadí z malovaných stromů z papíru. 

 V doprovodném programu organizátoři z obce Přišimasy 

připravili dětský lunapark, trampolínu, a nejen pro malé vě-

domostní i dovednostní soutěţe. Samozřejmostí byl stánek 

s občerstvením (pivo, bramboráky, klobásy), letos i cukrová 

vata, balónky a hračky pro nejmenší. Na závěr probíhalo 

opékání špekáčků, které věnovala sponzorským darem Škvo-

recká uzenina Romana Švejdy. Pro návštěvníky bylo po ce-

lou dobu konání akce otevřeno „stanové městečko“, kde 

místní sdruţení, obce a Region Pošembeří prezentovali: tu-

ristické známky „Klepec“ a „Tismice“, regionální publikaci 

Drobné památky v Úvalech a okolí, knihu Krajinou Čertovy 

brázdy, Klub ţen Přišimasy nabízel koláčky, zahradníci 

z Limuz květiny a k dostání byly i upomínkové předměty. 

 Celá akce byla zakončena slavnostním zapálením vatry zá-

stupci obcí se zápalníky a vlajkonoši pod reţií Skautského 

střediska br. Jiřího Bubáka Úvaly. Rituál zapalování čtyř 

ohňů vykonali starostové obcí: Pavel Běloch – Hradešín, 

Pavel Frank – Přišimasy, Ing. Martina Zdraţilová – Tismice 

a MUDr. Jan Šťastný – město Úvaly. 

 Uţitečným počinem pro ekologicky uvaţující návštěvníky 

byla prezentace programu Státního fondu ţivotního prostředí 

ČR „Zelená úsporám“, jehoţ prostřednictvím mohou zájemci 

získat finanční podporu při zateplování budov, stavbě pasiv-

ních domů apod. 

Poděkování patří všem, kdo se na průběhu i přípravě akce 

podíleli, zejména: Region Pošembeří, o. p. s., Klub přátel 

historie a přírody Úval a okolí, Klub ţen Přišimasy, Spolek 

pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, Otevřené Úvaly, občan-

ské sdruţení SOSák, obce: Hradešín, Přišimasy, Tismice, 

město Úvaly, MŠ Tismice, MŠ Škvorec, rodinné centrum 

Šikulka Přišimasy, Skautské středisko br. Jiřího Bubáka 

Úvaly, Martinu Šťastnému z Masojed za ozvučení akce  

a mnoha dalším. 

Za organizační tým Jan Psota ml. 

 

Úspěchy Českobroďáků v Turistickém závodě 

 
Někteří členové Turistických oddílů mládeţe Český Brod se  

i v loňském roce zúčastňovali závodů Středočeského poháru 

a Českého poháru v Turistickém závodě. 

 

Co je to Turistický závod? 

Je to terénní běh o délce od 2 do 6 kilometrů, podle věko-

vých kategorií. Trať je vyznačena fáborky (bílé barvy pro 

ţákovské kategorie a červené barvy pro dorostenecké kate-

gorie a dospělé). Na trati je umístěna řada kontrolních stano-

višť, na kterých se musí plnit bez chyb a co nejrychleji zada-

né úkoly. Jsou to stavba stanu, odhad vzdálenosti, hod míč-

kem, plíţení, lanová lávka, vázání uzlů, orientace mapy, azi-

mutové úseky, určování dřevin, určování turistických a topo-

grafických značek, poznávání kulturních památek a přírod-

ních zajímavostí. 

Závodí se v kategoriích: nejmladší ţactvo, mladší ţactvo, 

starší ţactvo, mladší dorost, starší dorost, dospělí (do 35 let a 

nad 35 let). Výsledný čas se skládá z času stráveného na trati 

a trestných minut za nesprávně splněné úkoly na jednotli-

vých stanovištích. Odečítá se čas případného čekání před 

stanovištěm. 

Jedná se o postupovou soutěţ. Do Českého poháru se postu-

puje dle daného klíče – nejlepší z krajských závodů, 

z mistrovství kraje a z celkového pořadí krajského poháru. 

Účast v Českém poháru si lze zajistit i na základě výsledků 

předchozího ročníku. Nejlepší z jednotlivých závo-

dů Českého poháru a z celkového pořadí Českého poháru 

postupují na Mistrovství ČR jednotlivců (hlídek) a na Mis-

trovství ČR štafet. Nejlepší z Českého poháru a z Mistrovství 

ČR postupují na Mezinárodní mistrovství. 

Z našich výsledků v roce 2008 
Mistrovství Středočeského kraje – Kralupy nad Vltavou 

Mladší ţákyně: 4. místo – Kateřina Hrdinková, 6. místo – Tereza 

Burdová 

Starší ţákyně: 2. místo – Kateřina Čokrtová 

Mladší dorostenky: 4. místo – Jana Čokrtová 

Ţeny „A“: 1. místo – Eva Čokrtová 
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Středočeský pohár 2008 – konečné pořadí 

Nejmladší ţákyně: 2. místo – Karolina Mukařovská a Jana Takáčo-

vá, 3. místo – Dominika Hůlková a Klára Ţemlová 

Mladší ţákyně: 3. místo – Kateřina Hrdinková, 4. místo – Tereza 

Burdová 

Mladší ţáci: 6. místo – Tomáš Gajdošík 

Starší ţákyně: 2. místo – Kateřina Čokrtová 

Mladší dorostenky: 2. místo – Jana Čokrtová 

Ţeny „A“: 1. místo – Eva Čokrtová 

Muţi „A“: 3. místo – Václav Čokrt 

Závody Českého poháru 2008 

1. závod – 3. 5. 2008 – Bohumín-Pudlov 

Nejmladší ţákyně: 12. místo – Karolína Mukařovská a Jana Taká-

čová, 14. místo – Klára Ţemlová a K. Tomanová (Předměřice) 

Mladší ţákyně: 21. místo – Tereza Burdová, 22. místo – Lucie Mu-

kařovská 

Starší ţákyně: 9. místo – Kateřina Čokrtová 

Mladší dorostenky: 3. místo – Jana Čokrtová 

Ţeny „A“: 1. místo – Eva Čokrtová 

2. závod – 24. 5. 2008 – Borotín (u Tábora) 

Mladší ţákyně: 7. místo – Kateřina Hrdinková, 14. místo – Tereza 

Burdová 

Starší ţákyně: 3. místo – Kateřina Čokrtová 

Ţeny „A“: 2. místo – Eva Čokrtová 

Muţi „A“: 5. místo – Václav Čokrt 

3. závod – 7. 6. 2008 – Břestek (u Uherského Hradiště) 

Nejmladší ţákyně: 9. místo – Karolína Mukařovská a Jana Takáčo-

vá 

Mladší ţákyně: 13. místo – Tereza Burdová, 15. místo – Lucie Mu-

kařovská, 19. místo – Kateřina Hrdinková 

Starší ţákyně: 1. místo – Kateřina Čokrtová 

Mladší dorostenky: 2. místo – Jana Čokrtová 

Ţeny „A“: 1. místo – Eva Čokrtová 

Český pohár 2008 – konečné pořadí 

Nejmladší ţákyně: 13. místo – Karolína Mukařovská a Jana Taká-

čová, 23. místo – Klára Ţemlová a K. Tomanová (Předměřice) 

Mladší ţákyně: 15. místo – Tereza Burdová, 24. místo – Kateřina 

Hrdinková, 30. místo – Lucie Mukařovská 

Starší ţákyně: 2. místo – Kateřina Čokrtová 

Mladší dorostenky: 5. místo – Jana Čokrtová 

Ţeny „A“: 1. místo – Eva Čokrtová 

Muţi „A“: 18. místo – Václav Čokrt 

Mistrovství České republiky 2008 – 21. 6. 2008 – Ivančice  

(u Brna) 

Starší ţákyně: 1. místo – Kateřina Čokrtová 

Mladší dorostenky: 9. místo – Jana Čokrtová 

Ţeny „A“: 1. místo – Eva Čokrtová 

Muţi „A“: 5. místo – Václav Čokrt 

Mezinárodní mistrovství 2008 – 13. 9. 2008 – Bardejov – Sloven-

ská republika 

Starší ţákyně: 1. místo – hlídka: Kateřina Čokrtová a Lucie Tráv-

níčková (Frýdlant) 

Ţeny „A“: 3. místo – Eva Čokrtová 

A jak se nám daří v letošním roce? 

Závody Středočeského poháru 2009 

1. závod – 2. 11. 2008 – Kladno-Rozdělov 

Nejmladší ţákyně: 1. místo – Karolína Mukařovská 

Nejmladší ţáci: 1. místo – Vojtěch Kosina 

Mladší ţákyně: 1. místo – Tereza Burdová, 2. místo – Lucie Muka-

řovská, 4. místo – Daniela Hůlková, 5. místo – Klára Ţemlová 

Starší dorostenky: 1. místo – Jana Čokrtová 

2. závod – 21. 3. 2009 – Český Brod 

Přípravka: 1. místo – Jakub Hrdinka a Vojtěch Vodička 

Nejmladší ţákyně: 1. místo – Karolína Mukařovská, 2. místo – 

Magdalena Hyblerová, 3. místo – Pavlína Švecová, 4. místo – Tere-

za Procházková, 5. místo – Pavla Polčinová 

Mladší ţákyně: 1. místo – Lucie Mukařovská, 2. místo – Tereza 

Burdová, 3. místo – Klára Ţemlová 

Mladší dorostenky: 2. místo – Kateřina Čokrtová 

Mladší dorostenci: 2. místo – Martin Stárek 

Starší dorostenky: 2. místo – Jana Čokrtová 

Ţeny „A“: 1. místo – Eva Čokrtová 

Muţi „A“: 4. místo – Václav Čokrt 

Mistrovství Středočeského kraje a 3. závod Středočeského po-

háru – 28. 3. 2009 – Kralupy n. V. 

Nejmladší ţákyně: 3. místo – Karolína Mukařovská, 8. místo – 

Magdalena Hyblerová 

Nejmladší ţáci: 3. místo – Vojtěch Vodička, 4. místo – Šimon Pro-

cházka 

Mladší ţákyně: 2. místo – Tereza Burdová, 3. místo – Lucie Muka-

řovská, 5. místo – Klára Ţemlová 

Mladší ţáci: 11. místo – Jan Ferasko, 13. místo – Matěj Tvrzník 

Starší ţákyně: 4. místo – Kateřina Hrdinková 

Mladší dorostenky: 5. místo – Kateřina Čokrtová 

Starší dorostenky: 2. místo – Jana Čokrtová 

Ţeny „A“: 1. místo – Eva Čokrtová 

Muţi „A“: 4. místo – Václav Čokrt 

Středočeský pohár 2009 – konečné pořadí 

Nejmladší ţákyně: 1. místo – Karolína Mukařovská, 3. místo – 

Magdalena Hyblerová, 5. místo – Pavlína Švecová, 6. místo – Tere-

za Procházková, 7. místo – Pavla Polčinová 

Nejmladší ţáci: 2. místo – Vojtěch Kosina, 4. místo – Vojtěch Vo-

dička, 5. místo – Šimon Procházka 

Mladší ţákyně: 1. místo – Tereza Burdová, 2. místo – Lucie Muka-

řovská, 4. místo – Klára Ţemlová, 7. místo – Daniela Hůlková 

Mladší ţáci: 12. místo – Jan Ferasko, 14. místo – Matěj Tvrzník 

Starší ţákyně: 5. místo – Kateřina Hrdinková 

Mladší dorostenky: 2. místo – Kateřina Čokrtová 

Mladší dorostenci: 3. místo – Martin Stárek 

Starší dorostenky: 1. místo – Jana Čokrtová 

Ţeny „A“: 1. místo – Eva Čokrtová 

Muţi „A“: 6. místo – Václav Čokrt 

Díky skvělým výsledkům v závodech Středočeského poháru a na 

Mistrovství Středočeského kraje si postup do Českého poháru 2009 

zajistilo 16 závodníků z Českého Brodu: 

Karolína Mukařovská, Magdalena Hyblerová, Pavlína Švecová, 

Tereza Procházková, Vojtěch Kosina, Vojtěch Vodička, Šimon 

Procházka, Tereza Burdová, Lucie Mukařovská, Klára Ţemlová, 

Kateřina Hrdinková, Kateřina Čokrtová, Martin Stárek, Jana Čokr-

tová, Eva Čokrtová a Václav Čokrt. 

Věříme, ţe v roce 2009 dosáhneme alespoň takových výsledků jako 

v roce 2008. 

Tímto chceme poděkovat městu Český Brod za poskytnutý finanční 

příspěvek, který je vyuţíván k úhradě cestovného na závody. Bliţší 

informace o Turistickém závodě je moţné získat na  

http://www.turisticky–zavod.cz/ 
Turistické oddíly mládeţe Český Brod 

 

Z činnosti oddílu triatlonu TJ Slavoj Český 

Brod v roce 2008 

 
Oddíl triatlonu patří v naší tělovýchovné jednotě 

k nejmenším – v roce 2008 měl pouze 11 členů. 

V loňském roce členové oddílu startovali na těchto triatlono-

vých a duatlonových závodech: 

aquatlon na Třebešíně (Praha), 

duatlony: Dobřany, Horní Počernice, Čáslav, 

triatlony: Poděbrady, Jablonec nad Nisou, Lysá 

nad Labem, Tábor, Mělník, Chlístovice u Kutné 

Hory, Nymburk, Karlovy Vary, Sokolov.  

Z výsledků našich členů v roce 2008: 
Eva Čokrtová: 

1. místo ve Středočeském poháru v triatlonu v kategorii ţen 

4. místo na Mistrovství republiky v duatlonu v Dobřenech 

v kategorii ţeny 20–23 let 

http://www.turisticky-zavod.cz/
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5. místo na Mistrovství republiky v olympijském triatlonu 

v Sokolově v kategorii ţeny 20–23 let 

3. místo v kategorii ţen na triatlonu Ţelezný Chlíst 

Lenka Cibulková: 

6. místo na Mistrovství republiky v olympijském triatlonu 

v Sokolově v kategorii ţeny 24–29 let 

3. místo ve Středočeském poháru v triatlonu v kategorii ţen 

1. místo na Čáslavském duatlonu v kategorii ţeny 

Jana Čokrtová: 

3. místo na Mistrovství republiky v duatlonu v Horních Počernicích 

v kategorii dorostenek 

11. místo na Mistrovství republiky v triatlonu v kategorii doroste-

nek 

3. místo na Čáslavském duatlonu v kategorii ţen 

Petr Lhota: 

1. místo ve Středočeském poháru v triatlonu v kategorii muţi do 39 

let 

9. místo na závodě Českého poháru v triatlonu v Nymburku 

v kategorii muţi 30–39 let 

Kateřina Čokrtová: 

6. místo na Počernickém duatlonu (závod ČP v TT) v kategorii 

starších ţákyň 

11. místo v Českém poháru a 11. místo na Mistrovství ČR 

v triatlonu v kategorii starších ţákyň 

2. místo na Sokolském triatlonu v Lysé nad Labem v kategorii ţá-

kyň 

Ivan Houţvička: 

2. místo na Sokolském triatlonu v Lysé nad Labem v kategorii muţi 

40–49 let 

3. místo ve Středočeském poháru v kategorii muţi nad 40 let 

Václav Čokrt st.: 

2. místo ve Středočeském poháru v kategorii muţi nad 40 let 

Stejně jako v předchozích letech uspořádal náš oddíl v roce 2008 

čtyři běţecké závody, jichţ se zúčastnili celkem 552 závodníci: 

15. března 2008 to byl 15. ročník běhu „Českobrodská pečeť“. Sil-

ničního běhu na 10 kilometrů u Podviničního rybníka a běhů 

v českobrodském parku (tratě pro děti a mládeţ – 95 m aţ 1950 m, 

běh „Buď fit“ pro ţeny – 1950 m) se zúčastnili 184 závodníci.  

 28. září 2008 se uskutečnil v českobrodském parku 7. ročník akce 

„Svatováclavský běh“. Běhu pro děti a mládeţ (tratě od 95 m do 

1950 m) , běhu „Buď fit“ pro ţeny (1950 m) a běhu pro dospělé 

(3250 m) se zúčastnilo 126 závodníků.  

– 2. listopadu 2008 proběhl 7. ročník akce „Běh republiky Česko-

slovenské“. Na stejných tratích jako při Svatováclavském běhu 

startovali 132 závodníci.  

21. prosince 2008 byl náš běţecký seriál zakončen 16. ročníkem 

běhu „Českobrodská vánoční desítka“. V předvánoční atmosféře 

tento silniční běh na 10 km absolvovalo 110 závodníků. 

K zajímavostem patří, ţe v loňském roce 3 členové oddílu absolvo-

vali na kolech (bez doprovodu) za 15 dní více neţ 1600 km dlouhou 

cyklistickou jízdu po trase Domaţlice – Regensburg (Řezno) – 

Ingolstadt – Ulm – Ravensburg – Fridrichshafen – Konstanz 

(Kostnice) – Vaduz – Chur – Disentis – Lukmanierpass – Bellinzo-

na – Lugano – Como – Malojapass – St. Moritz – Zernez – Ardez – 

Landeck – Innsbruck – Kufstein – Rosenheim – Wasserburg – 

Braunau –  Passau 

(Pasov) – Lenora (t.j. na 

této okruţní jízdě z Čech 

do Čech navštívili Ně-

mecko, Švýcarsko, Lich-

tenštejnsko, Itálii a Ra-

kousko). 

 

 

 

 

Za oddíl triatlonu  

Ing. Václav Čokrt 

www.triathloncb.ic.cz 

Ubytovny v Kolíně 

 
UBYTOVNA v ul. K Raškovci 

Ul. K Raškovci (poblíţ skladu domácích potřeb, pneuservi-

su, K+K, kolínských strojíren; bývalá ubytovna Koramo). 

Tel: 737 762 822 

Cena: 130/noc (pokoje 2 – 3 lůţkové, soc. zařízení společné 

na chodbě, společná kuchyňka) 

Pozn.: Lze se ubytovat i dlouhodobě 

SCYLAND s. r. o. 

Havlíčkova 853 (v areálu bývalé Tesly); 

Tel: 321 724 384 

Cena: 320/noc sám 

160/noc 2 – 3 lůţkový pokoj (se soc. zařízením) 

145/noc 2 – 3 lůţkový pokoj (bez soc. zařízení je na patře) 

Pozn.: Lze se ubytovat i dlouhodobě 

ZIMNÍ STADION – UBYTOVNA 

Brankovická 1289 

Tel: 321 727 093 

Cena: 120/noc, 90/noc (v podkroví) 

Pozn.: ubytování nejdéle na 3 týdny 

UBYTOVNA BORKY 

Brankovická 1367 

Tel: 775 182 555 

Cena: 110/noc 

Pozn.: mají smlouvu s TPCA a přednost mají zaměstnanci 

firmy – výhledově plno 

UBYTOVNA JASELSKÁ 

Jaselská 257 

Tel: 321 724 853 

Cena: 120/noc (kuchyňka, soc. zařízení na chodbě) 

Pozn.: volno aţ od konce května 

Ilustrační foto 

MUDr. Iva Stuchlíková 

oznamuje 

OTEVŘENÍ OČNÍ AMBULANCE 

od června 2009 

Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 47 

objednání na telefonu: 723 626 346,  

321 622 858 (od června),  

(osobně v optice vedle pošty) 

http://www.triathloncb.ic.cz
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Aktuální kalendář akcí  

červen – srpen 2009 
 

28. 4. – 25. 6. Podlipanské muzeum: Lidové kroje ze 

sbírky Jany Anny Sobolíkové, lidové a 

svérázové kroje z Čech, Moravy i Bavor-

ska 

4. 6. – 30.6.  Galerie Šatlava: Základní a Praktická škola 

Ţitomířská 1359, výstava „Máme rádi zví-

řata“, Výstava je pořádána ve spolupráci se 

ZŠ Přistoupim, ZŠ Bylany a Annou Český 

Brod. Slavnostní vernisáţ je 4. 6. v 13.30 

hodin v MKIC 

5. – 7. 6. KČT odbor turistiky TJ Slavoj – Českolip-

sko a Ţitavsko, pí. Crkalová, p. Řezáč 

6. 6. Garda Český Brod: Sokolnické dny na 

českobrodských hradbách, pozemek u hra-

deb od 11.00 hodin 

7. 6. S kouzly kolem světa – zájezd pro děti a 

rodiče do Divadla Kouzel Pavla Koţíška 

v Líbeznicích, odjezd v 12.30 hodin 

13. 6. KČT odbor turistiky TJ Slavoj – Orlické 

hory, opevnění 1935 – 38, Tvrz Bouda, P. 

Corradini 

15. 6. ZUŠ Přijímací talentové zkoušky do hu-

debního oboru a tanečního oboru 

17. 6. ZUŠ Přijímací talentové zkoušky do Lite-

rárně-dramatického oboru 

18. 6. ZUŠ – Taneční večer, kino Svět 

20. – 27. 6. KČT odbor turistiky TJ Slavoj – Korutany 

2 a Východní Tyroly, p. Řezáč 

27. 6. V. košíkářská dílna „Letní pletky“ o. s. 

Magráta, divadlo J. K. Tyla 13 – 18.00 

 hodin, přihlášky: zde-

na.magrata@volny.cz 

30. 6. NZDM Klub Zvonice – Slavnostní zakon-

čení školního roku aneb Den otevřených 

dveří od 15.00 hodin 

30.6. -28. 8. Podlipanské muzeum: „Nitě“ textilní ob-

jekty a šperky Mgr. Ivany Dvořákové 

 ZUŠ – Taneční večer II. 

 ZUŠ Večer literárně dramatického oboru – 

divadlo 

 ZUŠ Výstava na plotě 

2. 7. – 23. 8. Podlipanské muzeum: Mládí našich babi-

ček, ţivot od dětství aţ po dospělost 19. – 

20. století 

 TOM – Letní tábor 

7. 7. – 26. 8. Galerie Šatlava: Český Brod ve fotografii 

II. – staré fotografie z města 

26. 7. Garda Český Brod: Divadlo za hra(t)

dbama, divadelní soubor Kvelb, pozemek 

u hradeb Šafaříkova ulice 

26. 7. – 2. 8. Letní rekreace s Kostičkou v penzionu 

Lesní Zátiší u Dvora Králové 

 MC Kostička – společná rekreace rodin a 

příznivců MC 

9. – 16. 8. Prázdniny s Magrátou ve Slavonicích, o. s. 

Magráta, přihlášky blanka@magrata.cz 

29. 8. KČT odbor turistiky TJ Slavoj – Botanicus 

Ostrá u Lysé n. L., Vokálovi 

30. 8. Garda Český Brod: Kašpárek v rohlíku, Husovo ná-

městí 13.00 – 19.00 

Technické sluţby oznamují, 

ţe ve dnech státních svátků 

a významných dnů, které připadají 

na dny v týdnu pondělí aţ pátek, 

se bude vţdy provádět svoz směsného 

a tříděného odpadu. 

Ing. Miroslav Kruliš, 

ředitel Technických sluţeb Český Brod 

tel.: +420321622737; 

tel./fax: 420321622730; 

mobil: +420739462941 

e-mail: krulis@ceskybrod.cz 

 

OBECNÍ ÚŘAD A ZÁKLADNÍ ŠKOLA,  

VE SPOLUPRÁCI S TJ SOKOL 

PŘISTOUPIM 
POŘÁDAJÍ  

V SOBOTU DNE 13. ČERVNA 

2009 OD 14,00 HOD. 

U PŘÍLEŽITOSTI 275. VÝROČÍ 

ZALOŽENÍ ŠKOLY 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

A  

DEN DĚTÍ 
S BOHATÝM KULTURNÍM A SPORTOVNÍM 

PROGRAMEM. 

SRDEČNĚ ZVEME BÝVALÉ  

ABSOLVENTY NAŠÍ ŠKOLY,  

DÁLE VŠECHNY DĚTI  

A DOSPĚLÉ, NEJEN Z NAŠÍ  

OBCE, ALE I ZE ŠIROKÉHO 

OKOLÍ. 
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A U T O D O P R A V A 

JIŘÍ HOVORKA - HRADEŠÍN 

 

KONTEJNERY 

ZEMNÍ PRÁCE 

DEMOLIČNÍ PRÁCE 

 

STAVEBNÍ PRÁCE: 

- ZHOTOVENÍ ZÁKLADOVÝCH DESEK 

- REALIZACE INŢENÝRSKÝCH SITÍ A KOMUNIKACÍ 

- POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŢBY 

 

PRODEJ: 

písků, štěrků, zeminy,  

sutních a betonových recyklátů, 

!! NOVĚ !! prodej a doprava betonových jímek  

 

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek ) 

PROVOZNÍ DOBA: 

PO – PÁ  8,00 – 18,00 hod.,  SO – NE dle dohody 

 

tel. 602 326 785 

e-mail: autodoprava-hovorka @autodoprava-hovorka.cz 
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J  I  Ř  Í    H  O  V O  R  K  A 

 

PNEUSERVIS 

   osobních, nákladních, uţitkových vozů, zemědělských strojů 

- prodej nových pneumatik na osobní, nákladní a uţitkové vozy 

- prodej protektorů na nákladní vozy 

- prodej disků 

- sezónní uskladnění pneumatik 

 

AUTOSERVIS   
servis osobních a uţitkových vozů 

- výměna olejů, kapalin 

- výměna tlumičů 

- údrţba a výměna brzdových systémů 

- výměna výfuků 

- diagnostika vozidel 

- laserová geometrie 

- seřizování světel 

- rozvody + opravy motorů 

- příprava vozidel na STK 

- prodej akumulátorů, autodílů 

- klimatizace plnění, údrţba pro všechny druhy vozů 

vč. nákladních a autobusů 

 

!! NOVĚ !! 
zapůjčení náhradního automobilu po dobu opravy zdarma 

- prodej a montáţ taţných zařízení 

- prodej a montáţ zabezpečovacích zařízení 

- autoelektrikářské práce 

 

 

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek ) 

PROVOZNÍ DOBA: 

PO – PÁ  8,00 – 18,00 hod.,  SO 8,00 – 15,00 hod. 

 

Objednávky : 

tel. 602 313 343, 602 326 785,tel./fax. 315 810 272 

e-mail: pneuservis@autodoprava-hovorka.cz 
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Drobné památky v Úvalech a okolí 
Publikace „Drobné památky v Úvalech a okolí“ byla vydána 

 

V úterý 31. 3. 2009 byla vydána dlouho očekávaná publikace Drobné památky v Úvalech  

a okolí v nákladu 800 kusů.  

Knihu bylo moţné zakoupit poprvé na regionální kulturní akci Den Země na Klepci III, která 

se uskutečnila18. dubna 2009 (Přírodní Památka Klepec I. u obce Přišimasy), na níţ proběhl 

před zahájením prodeje křest publikace a slosování volných vstupenek o 2 knihy zdarma.  

Knihu si můţete rezervovat či objednat 

přes mobil: 722 146 983 – Jan Psota ml. 

přes email: info.drobnepamatky@email.cz 

Pro starší občany (seniory a invalidy) jsme schopni publikaci dovézt osobně  

Knihu si můţete od 18. 4. 2009 zakoupit a vyzvednout na těchto kontaktních místech 

Praţská 180, Úvaly - sídlo Klub přátel historie a přírody Úval a okolí  

(út, st, pá 17-19 hod) 

Praţská 276, Úvaly - Městský úřad Úvaly 

Husova 98, Úvaly - Městská knihovna Úvaly 

Nám. Arnošta z Pardubic 1., Český Brod - Městské kulturní informační centrum 

(MKIC)  

A dále jednáme o moţnosti distribuce přes městské a obecní úřady.  
zdroj: www.klubuvaly.wz.cz 
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POZÁRUČNÍ OPRAVY 

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77, ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572        privat: 321 623 121 
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Ţupa Barákova ve spolupráci se Sokolem Český Brod 

pořádá 

Ţupní závody ve sportovní gymnastice 

Kde: Sokol Český Brod – Tyršova čp. 314 

Kdy: sobota 6. 6. 2009 

Prezence: 8:00 – 8:30 

Věkové kategorie: Mladší ţákyně I. + II. + III. 

Technická ustanovení: 

startovné: za kaţdého závodníka 50 Kč 

závodníci se u prezence prokáţí platným průkazem ČOS 

(členskou známku pro rok 2009, datum narození, fotografie 

s razítkem T. J. a podpis); 

z kaţdé T. J. přijedou se závodníky aspoň 2 dospělé osoby, 

z toho jedna bude za své závodníky odpovídat, druhá bude po 

dohodě vyuţita jako rozhodčí; 

za zdravotní stav závodníků odpovídají rodiče; 

všichni účastníci jsou pojištěni v rámci úrazového pojištění ČOS 

cvičí se podle závodních sestav „A“ – prostná, kladina, 

přeskok, hrazda 

 

Přihlášky, prosím, zasílejte nejpozději do 31. 5. 2009 

Přihlášky: Jana Bízková – tel: 777974389;  

jana.bizkova@seznam.cz 
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na historických 
pohlednicích

1898 až 1955Obrazový formát                          4:3 PAL
Zvukový formát                            stereo
Rok výroby                                   2009
Použitá hudba                              www.freeplaymusic.com
Tvorba prezentace a authoring  Tomáš Boček
Návrh obalu a grafika                  Tomáš Boček 

Vydalo ©  Městské kulturní a informační centrum Český Brod
www.kulturainfo-cesbrod.cz

Filokartie – cizí, poměrně neznámé slovíčko z řeckého  – nejspíše karty či kartičky 
s nějakým obrázkem. Lze je tedy interpretovat jako „

literatuře se můžeme dočíst, že tato sběratelská záliba vzniká již někdy koncem 
19. století, krátce poté, co vznikly první pohlednice. 

různých koutů naší země i světa nás zaplavovaly v ářů po mnohá 
desetiletí a ve svém vývoji prodělaly hodně změn. Od prostých kartonových kartiček
a zpočátku neuměl  různými tiskařskými technikami, přes originální 
bromografické fotografie, později barevné přirozených 

 především 
v  že předávaly svým adresátům pozdravy, růz  přání, krátk  sdělení, která nestála za delší 
dopis a mohla být čtena i nezúčastněnými. Dnes je situace poněkud jiná. S moderních 
komunikačních pr středků předávání zpráv jsou klasické pohlednice pomalu vytlačovány 
a nahrazovány především rostředky mobilních telefonů

době trochu jiný rozměr. Sběratelé neshromažďují pouze 
“ do minulosti. Význam kartiček se tak posunuje do 

zájmu historiků, kunsthistoriků, urbanistů, archite tů, ale i přírodovědců atd. Oni studují tyto 
kartičky velice pečlivě, hledajíce souvislosti v dějinách, urbanistice, architektuře, přírodě ují 
objekty již zmizelé a nenávratně ztracené, hledají inspirace Ten kousek potištěného papíru není 
totiž jen takový obyčejný obrázek. Jedná se o okumentační materiál zachycující běh času. 

ňují, o čemž svědčí i stále rostoucí
Český Brod měl v řadu vydavatelů pohlednic, za všechny je nutné 

připomenoutknihkupectví Miškovských, Diblíčkovo, Říhovo aj.  
 S t ra ků v.  D od n e s se  d o ch o v alo ,  p ř e vá ž n ě 

v sbírkách, více jak 400 druhů pohlednic z města. A ty nejhezčí vám předkládá-
me

filó kartie – miluji a 
“ coby vhodný 

a výstižný název oboru, který známe pod pojmem „sbírání pohlednic“.
V odborné 

Pohlednice z  milionech exempl
  s kresbami 

e reprodukovanými fotografiemi  
 v barvách, až k pohlednicím zvukovým s 

vylisovanou drážkou gramofonového záznamu. Význam pohlednic byl
 tom, ná á

 nástupem 
o

p  a elektronické pošty. A tak i vydavatelé 
zvolnili a nezaplavují trh tisíci pohlednic jako v minulosti.
Sbírání pohlednic dostává v naší „jakési“ 
obrázky, ale hromadí, mnohdy vzácné, „potrubí

k  
 . Obdiv

…
d

Filokartisté si své sbírky velmi oce  jejich ceny na 
 minulosti 

 a papírnictví Fotografiemi zásoboval
v y da v ate le  i  z n á mý  fo toz á v od
 soukromých  našeho 

…

miluji karty, kartičky

burzách
 a antikvariátech.

Závěrem chceme poděkovat sběratelům panu Brzkovi z Českého 
a několika dalším, kteří nám své poklady zapůjčili a umožnili tak jejich převod  

do elektronické podoby a publikaci pro všechny zájemce.

 Brodu, panu Jíšovi 
z Kozojed 

mkic cesbrod.cz@

Cena pouze 80 Kč

http://www.freeplaymusic.com
http://www.kulturainfo-cesbrod.cz


Střípky z Brodění a natáčení Toulavé kamery v Tuchorazi
Foto Tomáš Boček


