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Lidé se radují létu, v ely kv tuč ě …
lidová pranostika z Čech



Foto Zdenka Bočková

…jsme vyrobili 45 kusů ptačích budek, které postupně
vyvěšujeme v Masarykově aleji, na trase naučné stezky 
v Zahradách a na stezce Břetislava Jedličky Brodského.

K článku Z činnosti Českého svazu ochránců přírody

K článku Dity Nekolné o aktivitách o. s. LECCOS

Naše 05/04 ZO Českého svazu ochránců přírody 
Český Brod měla v roce 2008 pouze 10 členů. 
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Českobrodský ZPRAVODAJ 
Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska 
Zpracovává, vydává, tisk a distribuci 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, Ing. Petrásek Jaroslav st.,  

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 dvojčíslo vyšlo 20. 7. 2009 v nákladu 500 ks. 

Uzávěrka čísla 9/2009 je v úterý 11. 8. 2009  
© MKIC 1992 – 2009 

Zprávy z města a radnice 

Školy a organizace ve městě 

Zprávy a sdělení Technických služeb 

O Lidovém domě, historie Liblic 
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Nové knihy v knihovně 

Sport 

OBSAH 

Kresba Jiří Filípek 

Kultura v Českém Brodě 
 

Není to tak dávno, co se o Českém Brodě říkalo, že tady „chcípl pes“. 

Občané prý ve městě jen přespávají a za prací i kulturou dojíždějí do 

hlavního města. I když to nebylo úplně pravdou, od té doby se přece je-

nom leccos změnilo.  

 

V 
 první řadě v Českém Brodě vyrostl festival Rock for People, 

který letos oslavil patnácté narozeniny. Bohuţel zázemí našeho 

města jiţ kapacitně nestačilo a tak se před třemi roky přestěho-

val do Hradce Králové. Ale je nepochybné, ţe díky této akci se jméno 

města dostalo do podvědomí převáţně mladých lidí v celé republice. 

Po odstěhování festivalu by se zdálo, ţe vznikla nezacelitelná rána a měs-

to opět upadne do své letargie. Přesto se vyrojila spousta menších akcí, 

které zaplní kalendář celého roku. O pár událostech a hlavně novinkách se 

zmíním i na tomto místě. Kompletní přehled pak můţete nalézt 

v Městském kulturním a informačním centru či na městských stránkách. 

Není úplnou náhodou, ţe se právě třetím rokem ve městě pořádají měst-

ské slavnosti „Královské brodění“. Právě snaha nabídnout občanům města 

zase něco jiného a nového vede k hledání dalších forem, jak pobavit  

a nabídnout kulturní vyţití. Vracet se do stejné řeky uţ není moţné a tak 

rockový festival je v Českém Brodě patrně minulostí. 

Jistě není náhodou, ţe se na pořádání podobných akcí podílejí zájmové 

spolky, koordinaci zajišťuje MKIC a město se snaţí takovouto snahu fi-

nančně a materiálově podpořit. Bylo důleţité tyto sloţky provázat a mini-

málně se vzájemně informovat. Dalším krokem je zajištění komplexní 

informace pro moţné návštěvníky a proto jste jiţ právě před městskými 

slavnostmi obdrţeli do kaţdé schránky letáček, ve kterém byly propago-

vány jarní a letní kulturní akce. Podobné letáčky máme připravené i na 

akce do konce roku a budeme je v průběhu prázdnin distribuovat do všech 

poštovních schránek. 

A jaké Vás čekají novinky? V Českém Brodě vznikl nový soubor loutko-

vého divadla pod jménem Brodivadlo a pro naše nejmenší jiţ nacvičil 

první představení. Tím byla Pohádka o perníkové chaloupce. Úspěšná 

premiéra proběhla na konci června a pro všechny další zájemce se bude 

hrát v neděli 2. srpna odpoledne na pozemku za hradbami. Na konci měsí-

ce srpna zavítá do Českého Brodu představení Kašpárek v rohlíku a roz-

loučí se společně s dětmi s prázdninami. Nově se také bude v našem měs-

tě konat festival loutkového divadla a to v neděli 11. října. Všichni zájem-

ci jsou samozřejmě srdečně zváni. Další novinkou bude po velikém úspě-

chu jarního Drátohraní 28. listopadu akce v podobném duchu pod názvem 

Andělské zvonění. O dalších akcích budete samozřejmě informováni 

Závěrem článku chci poděkovat všem spolkům i jedincům, kteří se na 

bohatém kulturním a společenském dění v Českém Brodě podílejí kon-

krétně pak Občanským sdruţením Magráta a Leccos, společnosti Vox 

Bohemica, jednotám Sokol a Slavoj, všem základním školám, městské 

gardě a v neposlední řadě MKIC.  Jakub Nekolný  
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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 14. řádného jednání rady města,  

konaného dne 14. 5. 2009 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

3. Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizova-

cí obvod Kostelec nad Černými lesy pro období 2011 – 

2020 (122/2009). Rada města I. schvaluje Nařízení města 

Český Brod č. 2/2009 – Zpracování lesních hospodářských 

osnov pro zařizovací obvod Kostelec nad Černými Lesy. II. 

ukládá vedoucímu odboru ţivotního prostředí a zemědělství 

zajistit výběr zpracovatele lesních hospodářských osnov pro 

zařizovací obvod Kostelec nad Černými Lesy pro období 

2011 –2020. 

4. Štolmíř – vypracování projektové dokumentace na 

vodu a kanalizaci (123/2009). Rada města schvaluje komisi 

pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci Štolmíř – 

vypracování projektové dokumentace na vodu a kanalizaci. 

Otevírání obálek proběhne dne 18. 5. 2009 v 13.00 hodin  

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

komise jsou navrţeni: pan Jaromír Fischer – starosta města 

Český Brod, Ing. Eva Čokrtová – vedoucí OSM, paní Světla-

na Zipserová – stavební technik, pan Karel Sommer – před-

seda stavební komise, Mgr. Plíva – zastupitel. Náhradníci: 

Bc. Jakub Nekolný – místostarosta města Český Brod, pan 

Martin Semrád – investiční referent, paní Alena Endrychová 

– pozemková agenda, paní Hana Burýšková – inventarizace 

a nebytový fond, paní Jitka Kocourková – administrativní 

pracovnice. 

5. Dodatek č. 4 „Zásad pro prodej bytů v čp. 1256, Český 

Brod“ (124/2009). Rada města I. schvaluje uzavření dodatku 

č. 1 k nájemní smlouvě s panem Karlem Vymazalem, bytem 

Palackého 1256, Český Brod, kterým se prodluţuje doba 

uţívání bytu č. 45 do 31. 5. 2010. II. doporučuje zastupitel-

stvu města Český Brod schválení dodatku č. 4 „Zásad pro 

prodej bytů v č. 1256, Český Brod“, jímţ se mění termín 

uvolnění bytu č. 1256/45 ke dni 31. 5. 2010. 

6. Prodej nebo pronájem pozemků v k. ú. Doubravčice 

(125/2009). Rada města I. bere na vědomí ţádost pana Luká-

še Pokorného, Domaţlická 3, Říčany u Prahy o pronájem 

nebo prodej pozemků Města Český Brod – trvalé travní po-

rosty v k. ú. a obci Doubravčice. II. neschvaluje pronájem 

pozemků Města Český Brod p. č. 174/1, 174/2, 168/1, 168/2 

a 166 v k. ú. a obci Doubravčice. III. nedoporučuje zastupi-

telstvu města Český Brod prodej výše uvedených pozemků  

v k. ú. a obci Doubravčice. 

7. Stavební úpravy v okolí nádraţí Český Brod – Smlou-

va o nájmu mezi ČD a. s. a Městem Český Brod 

(přednádraţí), (126/2009). Rada města I. schvaluje smlou-

vu o nájmu pozemku mezi Městem Český Brod jako nájem-

ce a Českými drahami a.s. jako pronajímatel pro investiční 

akci „Stavební úpravy v okolí nádraţí v Českém Brodě“. 

Návrh smlouvy o nájmu pozemku je přílohou originálu zápi-

su k tomuto usnesení. II. pověřuje starostu města Český Brod 

Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o nájmu pozemku pro 

akci „Stavební úpravy v okolí nádraţí Český Brod“. 

8. Stavební úpravy v okolí nádraţí (za nádraţím) v ČB – 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy nájemní mezi ČD 

a.s. a Městem Český Brod (127/2009). Rada města I. 

schvaluje smlouvu o uzavření budoucí nájemní smlouvy 

mezi Městem Český Brod jako nájemce a Českými drahami 

a.s. jako pronajímatel pro investiční akci „Stavební úpravy  

v okolí nádraţí v Českém Brodě“. Návrh smlouvy je přílo-

hou originálu zápisu k tomuto usnesení. II. pověřuje starostu 

města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy  

o budoucím nájmu pozemků na akci „Stavební úpravy v 

okolí nádraţí Český Brod“. 

10. Zprostředkování prodeje pozemků (128/2009). Rada 

města vyhlašuje záměr (výzvu k podání nabídek) dle vnitřní 

směrnice Města Český Brod pro zadávání zakázek malého 

rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách „ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE POZEMKŮ 

MĚSTA ČESKÝ BROD“ prostřednictvím realitní kanceláře. 

Jedná se o pozemky v lokalitách: k. ú. Český Brod: Wolke-

rova – 10 185 m2, Zborovská – 5 534 m2, Za školou – 14613 

m2, k. ú. Liblice u Českého Brodu: Liblice – komerční – 

13264 m2. 

11. Prodlouţení NS v čp. 25 Český Brod (129/2009). Rada 

města schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě  

č. 182/2007/FO, kterým se prodluţuje doba uţívání bytu č. 4 

na adrese Český Brod, Arnošta z Pardubic 25 o dva roky, tj. 

15. 8. 2009 do 15. 8. 2011. 

12. Prodlouţení NS v čp. 59 Český Brod (130/2009). Rada 

města schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě  

č. 134/2007/FO, kterým se prodluţuje doba uţívání bytu č. 2 

na adrese Český Brod, Suvorovova 59 o dva roky, tj. od 8. 6. 

2009 do 8. 6. 2011. 

13. Změna ceny v SoD č. 1070–08 (277/2008/OSM) fa: 

Konstraktis a.s. – Fasáda a oplocení školní druţiny v ul. 

Ţelivského 171 v Českém Brodě – Dodatek ke smlouvě  

č. l (131/2009). Rada města I. schvaluje dodatek č. 1 ke 

smlouvě o dílo č. zhotovitele 1070–08, č. objednatele 

277/2008/OSM na realizaci akce „Fasáda a oplocení školní 

druţiny v ul. Ţelivského 171 v Českém Brodě“. Dodatek je 

přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 

II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1070–08 (277/2008/

OSM ) na akci „Fasáda a oplocení školní druţiny v ul. Ţeliv-

ského 171 v Českém Brodě“. 

14. Nový sběrný dvůr Český Brod, k. ú. Liblice 

(132/2009). Rada města schvaluje komisi pro otevírání obá-

lek a hodnocení nabídek na akci: Nový sběrný dvůr Český 

Brod, k. ú. Liblice. Otevírání obálek proběhne dne 29. 5. 

2009 v 10.00 hodin v zasedací síni MěÚ Český Brod, náměs-

tí Husovo 70. Do komise jsou navrţeni: pan Jaromír Fischer 

– starosta města Český Brod, Ing. Eva Čokrtová – vedoucí 

OSM, Ing. Miroslav Kruliš – ředitel TS Český Brod, Ing. 

Rostislav Vodička – vedoucí ŢP, paní Světlana Zipserová – 

stavební technik OSM. Náhradníci: Bc. Jakub Nekolný – 

zástupce starosty města Český Brod, paní Milada Marková – 
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technik TS Český Brod, paní Ilona Tučímová – pracovnice 

odboru ŢP, pan Martin Semrád – investiční referent OSM, 

paní Jitka Kocourková – admin. pracovnice OSM. 

Jaromír Fischer starosta města 

 

Souhrn z 15. mimořádného jednání rady města, 

konaného dne 19. května 2009 od 10:00 hodin 

korespondenčně 

 
1. Nákup osobního motorového vozidla pro potřeby 

Městské policie Český Brod (133/2009). Rada města I. 

schvaluje nákup vozidla Škoda Octavia Tour Combi SUN 

pro potřeby Městské policie Český Brod. II. pověřuje staros-

tu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem kupní 

smlouvy se společností Auto Jarov s.r.o., Osiková 2, 130 00 

Praha 3. 

Jaromír Fischer starosta města 

 

Souhrn z 16. řádného jednání rady města,  

konaného dne 28. května 2009 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 

 
1. Rozdělení hospodářských výsledků PO za rok 2008 

(134/2009). Rada města schvaluje ve funkci zřizovatele po 

projednání výši a rozdělení hospodářských výsledků zříze-

ných příspěvkových organizací za rok 2008 takto: 

ZŠ Ţitomířská – zisk 28.474,90 Kč – do fondu odměn pře-

vést 4.474 Kč, do rezervního fondu převést 24.000,90 Kč, 

ZŠ Tyršova – 12.820 Kč – převést do rezervního fondu, MŠ 

Sokolská – zisk 45.841,93 Kč – 15.000 Kč převést do fondu 

odměn, 30.841,93 Kč – převést do rezervního fondu, MŠ 

Kollárova – hospodářský výsledek 0; MŠ Liblice – zisk 

16.105,99 Kč – do fondu odměn převést 8.000 Kč, do re-

zervního fondu převést 8.105,99 Kč; ANNA sociální sluţby 

– zisk 28.150 Kč – převést do fondu odměn 20.000 Kč, do 

rezervního fondu převést 8.150 Kč, MKIC – zisk 10 Kč – 

převést do rezervního fondu, Městská knihovna – zisk 

79.210 Kč – uhradit ztrátu minulých let ve výši 69.770 Kč, 

do fondu odměn převést 3.000 Kč, do rezervního fondu pře-

vést 6.440 Kč; Technické sluţby – zisk 248.790 Kč, do fon-

du odměn převést 40.000 Kč, do rezervního fondu převést 

208.790 Kč, NsP – ztráta 358.550 Kč, převést na účet ztráty 

minulých let. 

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

u hřbitova (135/2009). Rada města I. schvaluje uzavření 

smlouvy o nájmu části číslo 1 o velikosti 292 m2 z pozemku 

p. č. 620/7 – zahrada + 1/6 z 285 m společně plochy a p. č. 

st. 2033 zastavěná plocha v k. ú. a obci Český Brod, za cenu 

10 Kč/m2/rok. Nájemcem je paní Ing. Marie Haubertová, 

bytem Palackého 458, 282 01 Český Brod, na dobu neurči-

tou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. II. schvaluje uzavření 

smlouvy o nájmu části číslo 2 o velikosti části 315 m2 z po-

zemku p. č. 620/7 – zahrada + 1/6 z 285 m2 společné plochy 

v k. ú. a obci Český Brod, za cenu 10 Kč/m2/rok. Nájemcem 

je pan Roman Koudela, bytem Tismice 60, 282 01 Český 

Brod, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. III. 

pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera pod-

pisem smluv o nájmu výše uvedených částí 1 a 2 pozemku p. 

č. 620/7 – zahrada a p. č. st. 2033 zastavěná plocha v k. ú.  

a obci Český Brod. 

3. Štolmíř – vypracování projektové dokumentace na 

vodovod a kanalizaci (136/2009). Rada města I. souhlasí  

s pořadím nabídek na realizaci akce Štolmíř – vypracování 

projektové dokumentace na vodovod a kanalizaci, nabídky 

byly hodnoceny dle ekonomické výhodnosti takto: 

1) Ing. Ivan Fiala – PROJEKTY, Lečkova 1521, 149 00 

Praha 4, IČ: 1017156; 2) HYDROPROJEKT CZ a.s., Tá-

borská 31, 140 16 Praha 4, IČ: 26475081;3) MILOTA, 

Kladno spol. s r.o., Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 

4755096. II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem smlouvy o dílo mezi firmou Ing. Ivan 

Fiala – PROJEKTY, Lečkova 1521, 149 00 Praha 4, IČ: 

10171568 a Městem Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 

24 Český Brod. 

4. Záměr prodeje volných bytů v čp. 1256 Palackého 

1256, Český Brod (137/2009). Rada města vyhlašuje záměr 

prodeje volných bytů v č. p. 1256 ul. Palackého, k. ú. a obec 

Český Brod. Jedná se prodej volných bytových jednotek  

č. 1256/01, č. 1256/15 ač. 1256/36 včetně spoluvlastnických 

podílů na společných částech domu č. p. 1256 na pozemku p. 

č. st. 1580 a pozemku p. č. st. 1580 o výměře 279 m2 bj.  

1 + 1 č. 1256/01 ve II. NP o velikosti 41,48 m2 a spoluvlast-

nický podíl 4 148/173 205 na společných částech budovy – 

za minimální cenu: 1.200.000 Kč bj. 1 + KK č. 1256/15 ve 

IV. NP o velikosti 26,83 m2 a spoluvlastnický podíl 

2683/173 205 na společných částech budovy – za minimální 

cenu: 1.000.000 Kč bj. 1 + KK č. 1256/36 v VIL NP o veli-

kosti 26,83 m2 a spoluvlastnický podíl 2683/173 205 na spo-

lečných částech budovy – za minimální cenu: 1.000.000 Kč, 

prostřednictvím realitních kanceláří. Zájemce musí mít uhra-

zeny veškeré závazky vůči Městu Český Brod. 

5. Ukončení nájemní smlouvy (138/2009). Rada města 

schvaluje předčasné ukončení nájemní smlouvy č. 148/2007/

FO k 31. 5. 2009. 

6. Komise pro otevírání obálek – Nabídky realitních slu-

ţeb na prodej pozemků Města Český Brod (139/2009). 

Rada města schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodno-

cení nabídek na „Zprostředkování prodeje pozemků Města 

Český Brod prostřednictvím realitních sluţeb“. Otevírání 

obálek proběhne dne 11. 06. 2009 v 13:00 hod. v zasedací 

sinými MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70. Do komise 

jsou navrţeni: Bc. Jakub Nekolný – místostarosta města, 

Jitka Kocourková – administr. OSM, Jaroslava Sahulová – 

vedoucí FO, Alena Endrychová – pozemková agenda, Lud-

mila Raková – radní města. Náhradníci: Jaromír Fischer – 

starosta města, Jaroslav Brom – tajemník města, Ing. Eva 

Čokrtová – vedoucí OSM, Václav Hájek – správa domů  

a bytů, Martina Jelínková – účetní FO. 

7. Návrh na schválení počtu zaměstnanců MěÚ v Českém 

Brodě (140/2009). Rada města stanovuje celkový počet za-

městnanců Města Český Brod zařazených do městského úřa-

du na 72 od 1. 6. 2009. Z původně stanovených 76 zaměst-

nanců převádí 4 zaměstnance pro obsluhu kamerového systé-

mu do Městské policie Český Brod jako civilní zaměstnance. 

8. Pronájem místnosti č. 6 – budova MKIC (141/2009). 

Rada města zamítá ţádost Mgr. Olivy Miloslava, koordináto-

ra Regionu Pošembeří o pronájem místnosti č. 6 nacházející 

se v budově č. p. 1, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod. 

10. Komise pro otevírání a hodnocení nabídek na realiza-

ci – obnova cest v městském parku (142/2009). Rada měs-

ta schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

na realizaci akce „Obnova cest v městském parku Český 

Brod“ ve sloţení Jaromír Fischer – starosta města Český 
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Brod, Ing. Eva Čokrtová – vedoucí OSM, Ing. Rostislav Vo-

dička – vedoucí OŢP, Martin Semrád – OSM investice, Mar-

tin Vlasák – radní. Náhradníci: Jitka Kocourková – OSM, 

Světlana Zipserová – OSM, Hana Burýšková – OSM, Marti-

na Jelínková – FO, Jaroslava Sahulová FO. Otevírání a hod-

nocení nabídek proběhne dne 12. 06. 2009 v 9:00 hod.  

v kanceláři starosty města. 

11. MS Liblice – odstranění kolny (143/2009). Rada města 

souhlasí s odstraněním zděné kolny na pozemku č. 221/2  

v obci Český Brod, k. ú. Liblice u Českého Brod. Stavbu  

a pozemek má ve správě a uţívání příspěvková organizace 

Mateřská škola Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín. 

12. Ţádost o souhlas a doplnění předmětu nájmu 

(144/2009). Rada města vyhlašuje záměr na pronájem 

prostor, předem určenému zájemci společnosti Českobrodská 

nemocnice, s.r.o., se sídlem Ţiţkova 282, 282 01 Český 

Brod, IČ: 28529421, které se nachází v budově polikliniky  

č. p. 620 na pozemku st. 644/1 o celkové výměře 48,6 m2  

v 1. patře (viz situační plánek). 

13. Ţádost o souhlas se změnou podnájmu (145/2009). 

Rada města souhlasí dle článku III. bod 3. smlouvy o nájmu 

č. 16/2007/OSM s podnájmem nebytových prostor v budově 

administrativy č. p. 507 na pozemku st. p. č. 341/2 (prostory 

po bývalé chirurgické ambulanci – v přízemí dle přiloţeného 

situačního plánku), ulice Ţiţkova 282, Český Brod, pro 

MUDr. Richarda Mareše, Weberova 204/3, 150 00 Praha 5. 

14. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ve-

doucího odboru správy majetku města (146/2009). Rada 

města vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí-

ho odboru správy majetku města. 

Jaromír Fischer v. r., starosta města; Bc. Jakub Nekolný  

v. r., místostarosta města 

 

Souhrn ze 17. mimořádného jednání rady  

města, konaného dne 1. 6. 2009 od 15:00 hodin 

v kanceláři tajemníka MěÚ 

 
1. Poskytnutí bankovního investičního účelového úvěru 

(147/2009). Rada města I. souhlasí s pořadím nabídek na 

poskytnutí bankovního investičního účelového úvěru ve výši 

15.000.000 Kč dle hodnocení výběrové komise, nabídky 

byly hodnoceny dle ekonomické výhodnosti: 

1. ČMZRB, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 10 IČ 44848943 

2. Komerční banka, a.s. Kutnohorská 273, Kolín IČ 

45317054 

3. ČSOB, a.s. Karlovo nám. 71, Kolín IČ 00001350 

4. Česká spořitelna a.s Kutná Hora, IČ 45244782 

5. GE Money Bank, a.s. Kutnohorská 821, Kolín IČ 

25672720 

a stanovuje, ţe poskytovatelem úvěru ve výši 15.000.000 Kč 

bude ČMZRB, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1, IČ 

44848943. II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem předběţné smlouvy o poskytnutí úvěru  

s tím, ţe smlouva o poskytnutí úvěru bude předloţena ke 

schválení zastupitelstvu najednání dne 17. 6. 2009. 

Jaromír Fischer v. r., starosta města; Bc. Jakub Nekolný  

v. r., místostarosta města 

 

Souhrn z 18. mimořádného jednání rady města, 

konaného dne 4. 6. 2009 od 09:00 hodin  

korespondenčně 

1. Poradenské sluţby na stavební úpravy nám. Husovo  

a nám. Arnošta z Pardubic (148/2009). Rada města 

Schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

na akci: Poradenské sluţby na stavební úpravy nám. Husovo 

a nám. Arnošta z Pardubic, v k. ú. Český Brod. Otevírání 

obálek proběhne dne 16. 06. 2009 v 13:00 hodin v zasedací 

místnosti MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70. Do komise 

jsou navrţeni: Bc Jakub Nekolný – místostarosta Města Čes-

ký Brod, Ing. Eva Čokrtová – vedoucí OSM, Jaroslava Sahu-

lová – vedoucí FO, Martin Semrád – investiční referent, 

Ludmila Raková – radní. Náhradníci: Jaromír Fischer – sta-

rosta města, Jitka Kocourková – administrativní pracovnice, 

Světlana Zipserová – stavební technik OSM, Alena Endrych-

ová – pozemková agenda, Tomáš Hor – správce kapitoly 

informačních technologií. 

Jaromír Fischer v. r., starosta města; Bc. Jakub Nekolný  

v. r., místostarosta města 

 

Souhrn z 19. řádného jednání rady města,  

konaného dne 17. 6. 2009 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 

 
1. Rozpočtové opatření č. l k rozpočtu na rok 2009 

(149/2009). Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

Český Brod schválit rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na 

rok 2009 ve znění přílohy, která je nedílnou součástí originá-

lu zápisu k tomuto usnesení. Rozpočtové příjmy se zvyšují 

na 158 420,28 tis. Kč, provozní výdaje se sniţují na 120 

394,28 tis. Kč, investiční výdaje se sniţují na 51 761 tis. Kč. 

Poloţka financování se sniţuje na 13 735 tis. Kč. 

2. Závěrečný účet města Český Brod za rok 2008 

(150/2009). Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města 

Český Brod souhlasit bez výhrad s celoročním hospodařením 

města Český Brod dle rozpočtu na rok 2008 ve znění závě-

rečného účtu za rok 2008, který je přílohou originálu zápisu 

k tomuto usnesení. II. doporučuje zastupitelstvu města Český 

Brod schválit přidělení hospodářských výsledků do fondů 

hospodářské činnosti. 

3. Nový sběrný dvůr Český Brod, k. ú. Liblice (151/2009). 

Rada města I. souhlasí v souladu se směrnicí pro zadávání 

zakázek malého rozsahu s výsledky výběrového řízení na 

zhotovení projektové dokumentace a poradenské sluţby pro 

investiční akci Nový sběrný dvůr Český Brod, k. ú. Liblice  

a stanovuje pořadí prvních třech nabídek: 1) Ekonomické  

a právní poradenství s.r.o., Dobříň 118, 413 01 Roudnice 

nad Labem, IČ: 272 79 715; 2) VIS spol. s r.o., Na Střezině 

1079, 500 03 Hradec Králové, IČ: 481 53 362 3) INTER-

PLAN-CZ s.r.o., Purkyňova 79a, 612 00 Brno, IČ:  

607 22 061. Nabídky byly hodnoceny dle ekonomické vý-

hodnosti. II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem smlouvy o dílo mezi firmou Ekonomické 

a právní poradenství s.r.o., Dobříň 118, 413 01 Roudnice nad 

Labem a městem Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 24 

Český Brod. 

4. Přidělení odměn ředitelům školských zařízení 

(152/2009). Rada města schvaluje finanční odměny ředite-

lům školských příspěvkových organizací tak, jak je uvedeno 

v důvodové zprávě. 

5. Stanovení platu paní Bc. Kristýně Kosové pověřené 

řízením MS Kollárova 71 (153/2009). Rada města schvalu-

je plat paní Bc. Kristýně Kosové – pověřené řízením MŠ 

Kollárova, Kollárova 71. Originál platového výměru je ulo-
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ţen u tajemníka MěÚ v personálním spise zaměstnance tak, 

jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů. 

6. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4  

v domě čp. 82, Husovo náměstí, Český Brod (154/2009). 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 

v 1. patře, typ 3+1, Husovo náměstí čp. 82, Český Brod na 

dobu určitou 2 let, o celkové výměře 82,46 m s panem Kar-

lem Kšírem, bytem nám. dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec – 

Staré město za nájemné ve výši 10.500 Kč/měsíc bez záloh 

na sluţby. Kauce ve výši čtyřnásobku nájmu a záloh na sluţ-

by musí být sloţena na účet města do 15 dnů od doručení 

oznámení o přidělení bytu. V případě nesplnění těchto pod-

mínek bude byt nabídnut jinému zájemci. Podmínkou uza-

vření nájemní smlouvy je vyrovnání všech závazků k městu 

Český Brod. 

7. Bezúplatný převod podílu ve výši 1/2 vzhledem k celku 

pozemku p. č. 226/14 k. ú. Český Brod od ÚZSVM 

(155/2009). Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

Český Brod schválit bezúplatný převod do majetku města 

Český Brod – a to podílu ve výši 1/2 vzhledem k celku po-

zemku p. č. 226/14 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Český 

Brod – od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetko-

vých, Praha 2, Rašínovo nábř. 390/42. 

8. Ţádost o moţnost parkování ve dvoře čp. 25 na p. č. st. 

97 v k. ú. Český Brod (156/2009). Rada města 

I. bere na vědomí ţádost pana Petra Jouzy, Český Brod, nám. 

Arnošta z Pardubic 35. II. nesouhlasí s pronájmem části po-

zemku p. č. st. 97 v k. ú. Český Brod za účelem parkování 

osobního vozidla. 

9. Zřízení věcného břemene (157/2009). Rada města schva-

luje zřízení věcného břemene práva vedení kanalizační pří-

pojky ve prospěch stavební parcely č. 169 v katastrálním 

území Český Brod přes stavební parcelu č. 61 v katastrálním 

území Český Brod dle geometrického plánu 1417–41/2009 

ze dne 24. 04. 2009 bezplatně na dobu časově neomezenou. 

10. Volba člena redakční rady Českobrodského zpravo-

daje (158/2009). Rada města volí Ing. Jaroslava Petráska 

staršího, bytem Zborovská 1025, Český Brod, členem re-

dakční rady Českobrodského zpravodaje. 

11. Návrh na změnu pracovního poměru vedoucího od-

boru dopravy MěÚ Český Brod (159/2009). Rada města 

mění pracovní poměr vedoucího odboru dopravy Václava 

Rychtáře vzniklý jmenováním, a to na základě usnesení rady 

města č. 196/2006 ze dne 16. 11. 2006 z doby neurčité na 

dobu určitou, a to do 31. 12. 2009. 

12. Smlouva o poskytnutí účelového investičního úvěru 

(160/2009). Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města 

Český Brod schválit přijetí investičního účelového úvěru ve 

výši 15.000.000 Kč s pouţitím na akci Rekonstrukce kanali-

zace a vodovodu Zborovská a Rekonstrukce kanalizace  

a vodovodu Krále Jiřího od ČMZRB, a.s., Jeruzalémská 

964/4, Praha 1, za podmínek dle návrhu smlouvy, který je 

přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. II. doporučuje 

zastupitelstvu města Český Brod pověřit starostu města Čes-

ký Brod pana Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o po-

skytnutí úvěru mezi ČMZRB, a.s a městem Český Brod. 

14. Oprava chodníků a VO ul. Palackého, Český Brod 

(161/2009). Rada města schvaluje navýšení nákladů na re-

konstrukci chodníků v ulici Palackého o 149.562 Kč (bez 

DPH). Poloţkový rozpočet víceprací a méněprací je v přílo-

ze originálu zápisu k tomuto usnesení. 

15. Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor doho-

dou (162/2009). Rada města schvaluje ukončení nájemní 

smlouvy č. 238/2007/OSM dohodou, ke dni 30. 06. 2009  

s Oblastní nemocnicí Kolín, a.s., se sídlem Ţiţkova 146, 

Kolín III, na nebytové prostory v budově zubní polikliniky  

v areálu NsP Český Brod. 

16. Obnova cest v městském parku Český Brod 

(163/2009). Rada města I. schvaluje rozdělení investiční 

akce Obnova cest v městském parku na dvě části s ohledem 

na financování této investice, v letošním roce bude realizo-

vána obnova hlavních ţivičných cest. II. schvaluje jako zho-

tovitele akce „Obnova cest v městském parku – hlavní ţivič-

né cesty“ firmu AVE Kolín s.r.o., Kmochova 2, 280 02 Ko-

lín 3, IČ: 25148117. Pořadí nejvýhodnějších nabídek bylo 

stanoveno takto: 1) AVE Kolín s.r.o., Kmochova 2, 280 02 

Kolín 3, IČ: 25148117, 2) ASKO spol. s r.o., Cerhýnská430, 

190 16 Praha 9, IČ: 48111023, 3) Jiří Ropek, Zborovská 

578, 282 01 Český Brod, IČ: 40008665. III. pověřuje staros-

tu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy  

o dílo na realizaci akce "Obnova cest v městském parku – 

hlavní ţivičné cesty" s firmou AVE Kolín s.r.o., Kmochova 

2, 280 02 Kolín 3, IČ: 25148117. 

Jaromír Fischer v. r., starosta města; Bc. Jakub Nekolný  

v. r., místostarosta města 

 

Souhrn z 30. řádného zasedání zastupitelstva 

města, konaného dne 17. 6. 2009 od 18:00 hodin 

v obřadní síni českobrodské radnice 

 
1. Rozpočtové opatření č. l k rozpočtu na rok 2009 

(42/2009). Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatře-

ní č. l k rozpočtu na rok 2009 ve znění přílohy, která je ne-

dílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. Roz-

počtové příjmy se zvyšují na 158 420,28 tis. Kč, provozní 

výdaje se sniţují na 120 394,28 tis. Kč, investiční výdaje se 

sniţují na 51 761 tis. Kč. Poloţka financování se sniţuje na 

13 735 tis. Kč. 

2. Závěrečný účet města Český Brod za rok 2008 

(43/2009). Zastupitelstvo města I. souhlasí bez výhrad s ce-

loročním hospodařením města Český Brod dle rozpočtu na 

rok 2008. II. schvaluje přidělení hospodářských výsledků do 

fondů hospodářské činnosti. Znění závěrečného účtu, včetně 

výsledků hospodaření a zprávy auditora o přezkoumání účet-

ní závěrky za rok 2008, je přílohou originálu zápisu k tomuto 

usnesení. 

3. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Český Brod od 

ÚZSVM (44/2009). Zastupitelstvo města schvaluje bezúplat-

ný převod pozemku p. č. 226/5 ostatní plocha, jiná plocha o 

výměře 146 m v k. ú a obci Český Brod od Úřadu pro zastu-

pování státu ve věcech majetkových, Praha, do majetku měs-

ta Český Brod. Jedná se o převod pozemku ve veřejném 

zájmu za účelem péče o ţivotní prostředí, pozemek je uţíván 

jako veřejná zeleň – veřejné prostranství. 

4. Dodatek č. 4 „Zásad pro prodej bytů v čp. 1256, Český 

Brod“ (45/2009). Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 

4 „Zásad pro prodej bytů v čp. 1256, Český Brod“, jímţ se 

mění termín uvolnění bytu č. 1256/45 ke dni 31. 05. 2011. 

5. Prodej lučních pozemků v k. ú. Doubravčice (46/2009). 

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemků ani jejich 

částí, z majetku města Český Brod – pozemky p. č. 174/1, 

174/2, 168/1, 168/2 a 166 v k. ú. a obci Doubravčice. 

6. Stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z ne-
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movitostí obecně závaznou vyhláškou (47/2009). Zastupi-

telstvo města schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky  

č. 2/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně 

z nemovitostí. Vyhláškou se stanovuje na území obce Český 

Brod místní koeficient ve výši 2, kterým se násobí daňová 

povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, 

samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě je-

jich soubory, přičemţ se nevztahuje na pozemky uvedené v § 

5 odst. l zákona č. 338/1992 Sb., v platném znění (tj. na po-

zemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů  

a trvalých travních porostů). Účinnost od 01. 01. 2010. Znění 

obecně závazné vyhlášky je nedílnou součástí zápisu k tomu-

to usnesení. 

7. Vstup města Český Brod do Národní sítě zdravých 

měst (48/2009). Zastupitelstvo města I. schvaluje a) členství 

města Český Brod v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR 

(NSZM ČR), b) „Deklaraci Zdravého města“ v předloţeném 

znění bez připomínek. 

8. Návrh na schválení smlouvy o přijetí účelového inves-

tičního úvěru (49/2009). Zastupitelstvo města I. schvaluje 

přijetí účelového investičního úvěru ve výši 15.000.000 Kč  

s pouţitím na akci Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 

Zborovská a na akci Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 

Krále Jiřího od ČMZRB, a.s., Jeruzalémská 964/4, Praha 1, 

za podmínek dle návrhu smlouvy, který je přílohou originálu 

zápisu k tomuto usnesení. II. pověřuje starostu města Český 

Brod pana Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o poskytnu-

tí úvěru mezi ČMZRB, a.s. a městem Český Brod. 

9. Komunitní plán sociálních sluţeb (50/2009). Zastupitel-

stvo města schvaluje komunitní plán sociálních sluţeb, který 

je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

Jaromír Fischer v. r., starosta města, Bc. Jakub Nekolný  

v. r., místostarosta města 

Czech POINT na našem úřadě 

 
V rámci elektronizace veřejné správy byl v únoru loňského 

roku na Městském úřadě v Českém Brodě zahájen provoz 

kontaktního místa Czech POINT. Czech POINT znamená 

Český Podací Ověřovací a Informační Terminál. Jedná se o 

asistované místo výkonu veřejné správy, které občanům 

nabízí ověřené výpisy z centrálních registrů. O službu je nad 

očekávání velký zájem. 

 

V  loňském roce bylo vydáno 1513 výpisů a od začátku 

tohoto roku si o výpisy z různých centrálních registrů 

zaţádalo více neţ 800 občanů. Největší zájem je o výpis z 

katastru nemovitostí, rejstříku trestů a z obchodního rejstří-

ku. 

Najdete nás v budově Městského úřadu na náměstí Arnošta 

z Pardubic v přízemí. Úřední hodiny pro Czech POINT se 

shodují s pokladními, kaţdý den od pondělí do pátku. 

Nabízíme tyto výpisy: 

 - z katastru nemovitostí 

 - z rejstříku trestů 

 - z obchodního rejstříku 

 - z ţivnostenského rejstříku 

 - z bodového hodnocení řidiče 

 - ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD) 

 - z insolvenčního rejstříku 

Dále lze učinit: 

 - podání podle ţivnostenského zákona (§72) 

 - podání do registru účastníků provozu modulu auto-

vraků ISOH 

Správní poplatky za vydání ověřených výpisů činí 100 Kč 

za 1. stránku, za kaţdou další započatou 50 Kč. Výjimku 

tvoří pouze rejstřík trestů. Za výpis z RT občan zaplatí 50 

Kč ať je jakkoli vícestránkový. 

Druhý rozhovor  

s Ing. Miroslavem Krulišem,  

ředitelem TS Český Brod 
S odstupem času se vracím pro odpovědi na další otázky pro 

náš druhý rozhovor.  

 

Můžete nám, pane řediteli, říci, co se u Vás v TS za toho půl 

roku změnilo? 

 

Ano máte pravdu, 1. 6. 2009 uběhlo 5 měsíců, co jsem byl 

jmenován do funkce ředitele. Změnilo se toho opravdu hodně. 

Především se mění vzhled města. Ošetřená zeleň, údrţba par-

ků, nové lavičky, čistota města. Ale to je spíše otázka pro 

občany, zeptejte se jich, jak jsou s prací Technických sluţeb 

spokojeni. Je to jen začátek, práce je a bude ještě mnoho. Prá-

vě díky občanům a hlavně p. Ing. Fousové Miladě se nám 

podařilo zorganizovat petici za zlepšení stavu Šembery. Tech-

nické sluţby vysbíraly odpadky podél Šembery vlastními 

silami a poţadujeme, aby povodí Labe navedlo stav, který si 

Šembera zaslouţí. Podpisová akce ještě probíhá a zájem je 

opravdu veliký a to právě díky občanům Českého Brodu  

a spádových obcí. 

Také se nám podařilo změnit systém odvozu separovaného  

a směsného odpadu a tím dosáhnout sníţení nákladů na jeho 

odvoz ve městě. Především díky personální změně ve sběr-

ném dvoře Technických sluţeb Český Brod se podařilo sníţe-

ní odvozu počtu kontejnerů s komunálním odpadem na sklád-

skládku do Radimi z 9 kontejnerů za týden na počet 1–2 

kontejnery. A stačilo jen začít řádně třídit tento odpad. Také 

strojový park TS ČB se rozrůstá, 15. 7. 2009 slavnostně 

převezmeme nový čistící chodníkový stroj a mobilní čtyř-

kolku na sběr psích exkrementů. Jiţ před měsícem jsme za-

koupili nový pojízdný vysavač s názvem Otík, který ulehčí 

práci našim pracovníkům při čištění města. A počítáme 

s nákupem ještě výkonnějšího pojízdného vysavače od firmy 

Haiteco, který nám firma předá pravděpodobně v měsíci 

srpnu. Také sídlo firmy se mění, je a bude vizitkou Technic-

kých sluţeb. Výměna oken a dveří v budově jiţ proběhla, 

byl postaven nový plot kolem areálu Technických sluţeb. 
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Nová fasáda budovy bude provedena 

do konce měsíce června. Touto cestou 

bych chtěl poděkovat především mís-

tostarostovi města p. Jakubovi Nekol-

nému a vedoucí finančního odboru 

města paní Jaroslavě Sahulové za po-

moc při realizaci těchto projektů. Vše 

můţete také shlédnout na webových 

stránkách Technických sluţeb Český 

Brod: www.tsceskybrod.cz. Je toho 

ještě hodně, ale můţete se přijít podívat 

v měsíci červenci na slavnostní akci, 

která bude v areálu technických sluţeb. 

Termín bude ještě upřesněn. Jste srdeč-

ně zváni. 

 Město Český Brod má velký úspěch ve 

třídění komunálního odpadu – sklo, 

plast, papír. Zařadilo se na jedno 

z předních míst ve Středočeském kraji. 

Můžete nám k tomu sdělit něco víc? 
Ano, je to velký úspěch a velký den 

občanů Českého Brodu, Liblic, Zahrad 

a Štolmíře. Skutečně, umístili jsme se 

na 1. místě v separaci odpadů v soutěţi 

„O křišťálovou popelnici“, kterou pořá-

dá Ekokom. Můţeme říci, ţe pro tento 

rok jsme nejlepší v České republice. 

Bylo mi opravdu velkou ctí, ţe jsem 

mohl společně s místostarostou města 

Jakubem Nekolným převzít tuto cenu 

10. 6. 2009 v Hradci Králové, právě 

v den 10. výročí vzniku firmy Ekokom. 

Tato cena je spojena s finanční odmě-

nou 100000 Kč. Samozřejmě, získané 

finance vloţíme zpět do systému třídě-

ní odpadu v Českém Brodě. 

Na první pohled je vidět změna 

v systému svozu těchto sběrných ná-

dob. Přesto je i dnes dost často vidět 

odpad, který tam nepatří. Jak to řeší-

te? 

Systém třídění a odvoz separovaného 

odpadu v Českém Brodě se neustále 

vyvíjí a to k lepšímu. Na myšlení obča-

nů má vliv několik faktorů. Je to hlav-

ně osvěta ve školách a mateřských 

školkách v Českém Brodě. Především 

spolupráce se Základní školou Ţitomíř-

ská a s paní ředitelkou Čutkovou, třídě-

ní odpadů probíhá také na ostatních 

školách, coţ je velmi pozitivní. Právě 

děti mohou dospělým ukázat, ţe také 

umějí třídit odpad. Občané města zís-

kávají informace na webových strán-

kách Technických sluţeb. Další infor-

mace mohou najít na našich vývěskách 

vedle vchodu do radnice a na spodním 

náměstí pod kostelem. Dalším fakto-

rem je osobní příklad třídících občanů. 

Občas se v kontejnerech na tříděný 

odpad skutečně objeví nesprávné ko-

modity, které tam nepatří. Stává se nám 

to hlavně u komodity skla a papíru. 

Stav čistoty komodity papíru se výraz-

ně zlepšil, coţ dokumentuje firma Cuir, 

která od nás papír odebírá a zpracová-

vá. A věřte, kdyby nastal problém,  

p. Bassetto z firmy Cuir by mě okamţi-

tě kontaktoval. V komoditě sklo se 

objevuje v některých případech drátěné 

sklo nebo součástky z vozidel. Toto si 

hlídají naši pracovníci a jednotlivé pří-

pady okamţitě řeší. Celkový stav třídě-

ných komodit je ale dobrý. 

Změní se rozmístění sběrných nádob  

a přibudou nějaká další stanoviště?  

V rámci vývoje dochází  přehodnocení 

stavu sběrných míst. Rozmístění kon-

tejnerů na tříděný odpad se neustále 

analyzuje, sběrná místa byla posílena 

dle kapacity novými kontejnery. Velmi 

často k tomu vyuţíváme informací  

a poţadavků občanů. Tak tomu bylo 

především v Liblicích a v Českém Bro-

dě. Ve spolupráci s Ing. Pulpánovou 

z Ekokomu počítáme s rozšířením dal-

ších deseti nových sběrných míst na 

třídění odpadu. Jelikoţ se získanou 

cenou „O křišťálovou popelnici“je spo-

jena finanční odměna, také tyto peníze 

chceme investovat do nákupu dalších 

kontejnerů, především pro komoditu 

tetrapaky. 

Kromě základních již jmenovaných 

tříděných surovin vzniká v domácnosti 

ještě další, tzv. bioodpad. Co je to 

vlastně bioopad a jak jsme na tom 

s jeho tříděním? Proč je tak důležité 

třídit i bioodpad a v čem nám to po-

může? 
Bioodpad je především cenou surovi-

nou. V současné době se na celém svě-

tě dlouhodobě zaznamenává váţný 

úbytek organické hmoty v půdě. Na-

vrácením bioodpadu do půdy ve formě 

hnojiva-kompostu je důleţité pro udr-

ţení kvality půdy. Kompost obsahuje 

humus, který zvyšuje retenci půdy  

a také sniţuje riziko povodní. Biood-

pad tvoří více neţ 40% komunálního 

odpadu. Pokud se odpad rozkládá na 

skládce, vznikají toxické výluhy  

a uvolňuje se nepříjemný zápach  

a s ním skleníkové plyny (metan, CO2). 

Je proto ţádoucí bioodpad na skládky 

neukládat. 

Odklon bioodpadu ze skládek stanovu-

je zákon. Mnoţství biologicky rozloţi-

telných komunálních odpadů ukláda-

ných na skládky musí být podle POH 

ČR sníţeno o 65% oproti stavu z roku 

1995.  

Určitě Vás bude zajímat, ţe oddělené 

zpracování bioodpadu  kompostárnách 

šetří peníze. Při porovnání cen bez 

DPH vychází cena kompostování cca 

250–350 Kč za 1 tunu bioodpadu. 

 Jak třídit bioodpad? Bioodpad ze 

svých domácnosti se shromaţďujte 

odděleně od ostatního odpadu. Výhod-

né je ho ukládat do nádob, které umoţ-

ňují odvětrávání a vysoušení bioodpa-

du. Sniţuje se tím hnití i zápach biood-

padu. Pro větší pohodlí lze pouţít spe-

ciální kompostovatelné sáčky. Manipu-

lace s bioodpadem je jednoduchá  

a čistá. Ukládáme jej do domácího 

kompostéru nebo do sběrné nádoby. 

Bioodpad pak dělíme na odpad 

z domácnosti například jádřince z ovo-

ce, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleni-

ny, odpady ze zeleniny a ovoce 

v domácnosti, skořápky z vajíček a 

ořechů, slupky z citrusových plodů, 

zbytky pečiva, kávový odpad včetně 

ubrousků, čajový odpad, čajové sáčky. 

Ţivočišné zbytky, jako je maso, kůţe, 

kosti, exkrementy masoţravých zvířat 

lze kompostovat. Měla by však proběh-

nout tzv. hygienizace, která zajistí 

usmrcení původců chorob. Do bioodpa-

du také patří odpad ze zahrady, (travní 

hmota, plevel, celé rostliny, seno, slá-

ma, podestýlka, hnůj z chovu domácích 

drobných zvířat, slepičí trus, listí, dře-

vina, dřevní hmota, popel ze dřeva, 

jemné rozdrcené větve, silnější větve  

o průměru větším neţ cca 5 mm je tře-

ba nalámat a nasekat. 

Podle návrhu novely zákona o odpa-

dech, kterou představil bývalý ministr 

ţivotního prostředí Martin Bursík, bu-

dou muset obce třídit vedle ostatních 

komodit i biologicky rozloţitelný od-

pad a to pravděpodobně od začátku 

roku 2010. 

A jakou cestou jdeme my?  

Občanům Českého Brodu a spádových 

obcí chceme nabídnout moţnosti – 

alternativy, jak tento odpad třídit. Jiţ 

proběhla akce „Kompostéry“, coţ je 

jedna z moţností. K těmto komposté-

rům, které byly a jsou zkoušeny  

v Liblicích a následně ve Štolmíři byly 

cestou Odboru ţivotního prostředí  

a Technických sluţeb Český Brod vy-

dávány návody k pouţití. 

Další moţností, která byla občanům 

umoţněna, je ukládání bioodpadu (listí, 

tráva, štěpky, větvičky, plevel, rostliny) 

do sběrného dvora technických sluţeb. 

Tento bioodpad technické sluţby odvá-

ţí do kompostárny do obce Hořátev. 

Cena za uloţení jedné tuny je 300 Kč 

s DPH. Směsný odpad odváţíme do 

Radimi na skládku komunálního odpa-
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du. Zde se cena pohybuje za jednu tunu 917 Kč s DPH. Ces-

ta do obce Hořátev je o několik km kratší, neţ cesta na 

skládku do Radimi. Občan si můţe porovnat výhody sám.  

A také ve vztahu k ţivotnímu prostředí, coţ je důleţité. 

Technické sluţby Český Brod zahájily projekt, který je vý-

hodně spojen se získáním dotace na nový vůz na odvoz bio-

odpadu a nákupu jiţ zmiňovaných popelnic hnědé barvy na 

ukládání bioodpadu, se kterými máme v úmyslu vybavit do-

mácnosti. Konečná realizace projektu je směřována do první-

ho pololetí roku 2010. I ostatní otázky jsem schopen obča-

nům zodpovědět. Věřím, ţe občané naši snahu ocení. 

Do kompostu lze vkládat tzv. „biopytlík“, ale bohužel zatím 

není moc rozšířený a zadarmo také není. Máte nějakou 

radu jak na bioodpad, aby se nemuselo „běžet s každou 

slupkou?“ 

Máte pravdu, biopytlík není opravdu ještě rozšířený. Jedná 

se speciální kompostovatelný pytel, který můţete  

i s odpadem s klidem hodit na kompost či do kontejneru na 

bioodpad. Tyto sáčky jsou vyrobeny z tzv. biodegradovatel-

ného plastu, který musí splňovat ČSN 13432. Jejich zákla-

dem je kukuřičný a bramborový škrob. Sáčky mají  

i velmi dobré vlastnosti co se týče paropropustnosti. Odpad 

v nich tedy zdaleka tolik nehnije, nezapáchá a ztrácí kvůli 

odparu vody na objemu (za týden aţ o 40%). Díky těmto 

vlastnostem se sáček rozloţí na kompostu během 90 dní. 

A jaká je rada pro Českobroďáky?  

V první řadě vyuţívat kompostéry dle návodu. Ve druhé řadě 

vyuţívat sběrný dvůr Technických sluţeb, kde mohou obča-

né odloţit jiţ zmiňované komodity bioodpadu. Za třetí po 

úspěšném projektu Technických sluţeb Český Brod všechny 

komodity bioodpadu odkládat a třídit do připravených odvět-

rávaných nádob, které budou a jsem o tom přesvědčený, 

k dispozici. 

Jaké máte další plány do budoucna? 

Plánů do budoucna je hodně. Záleţí na vstřícnosti vedení 

města a především na mnoţství financí. Mým cílem je vybu-

dovat z Technických sluţeb opravdu kvalitní společnost s co 

nejmenšími náklady na provoz, s jejímiţ sluţbami budou 

občané spokojeni a v neposlední řadě s odpovídajícího zis-

kem z doplňkové činnosti. 

Jak víte, čeká nás jiţ zmiňovaný projekt na nákup nového 

vozu pro odvoz bioodpadu a sběrných plastových nádob, 

dále byl zahájen projekt na nový sběrný dvůr v Liblicích, jiţ 

nabídnuté sluţby dalším spádovým obcím a společné projek-

ty, v neposlední řadě vylepšení sídla Technických sluţeb  

a nákup nové techniky v příštím roce. Čeká nás také realiza-

ce a vybudování nových veřejných záchodků francouzského 

typu, projekt regulace energie osvětlení, pasportizace veřejné 

zeleně, komunikací, veřejného osvětlení. Na prvním místě je 

však čistota města, ošetřené keře a parkové plochy, dětská 

hřiště. A jak víte, měřítkem této úspěšnosti je především 

spokojenost občanů. Tak nám drţte palce, budeme to potře-

bovat. 

Na závěr bych chtěl poděkovat občanům Českého Brodu za 

to, ţe poctivě třídí odpady. Dnes uţ mohu říct, ţe jsou nej-

lepší v České republice, jelikoţ v soutěţi „O křišťálovou 

popelnici“, kterou pořádá kaţdoročně firma Ekokom se 

umístili na prvním místě. Je to obdivuhodné, ale také zava-

zující. Obhajoba této ceny v roce 2009 bude opravdu těţší. 

Ještě jednou vám všem děkuji. 

Děkuji za rozhovor 

Za redakci ČBZ Zdenka Bočková 

Poděkování občanům  

města Český Brod  

a spádovým obcím 

 

V 
áţení spoluobčané, 

chtěl bych vám všem jmé-

nem ředitele Technických 

služeb Český Brod poděkovat za 

odpovědný přístup při třídění od-

padu v našem městě. Přístup větši-

ny z vás je opravdu výjimečný a 

odpovědný, což se odráží na dosa-

žených výsledcích při třídění jed-

notlivých komodit. 

V soutěţi obcí v třídění odpadu „O 

křišťálovou popelnici“, kterou 

vyhlašuje kaţdoročně Ekokom, se 

město Český Brod umístilo na vy-

nikajícím prvním místě v České 

republice a nechalo za sebou dal-

ších 5000 obcí. Dle dosaţených 
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výsledků za rok 2008 se nebojím říci, 

ţe výsledek odpovídá kategorii 

„Skokan roku“, která se vyhlašuje 

v rámci soutěţe popularity zpěváků 

Zlatý slavík.  

Je mi ctí, ţe právě vyhlášení této soutě-

ţe a převzetí ceny za 1. místo, která se 

konala ve dnech 10. – 11. 6. 2009  

u příleţitosti 10. výročí zaloţení Eko-

komu v Hradci Králové, jsem se mohl 

osobně zúčastnit a cenu společně 

s místostarostou města Bc. Jakubem 

Nekolným převzít. Je to obrovský 

úspěch pro město Český Brod a pro 

celý region. To, ţe jsme tuto cenu 

mohli převzít, vděčíme právě vám Čes-

kobroďákům. Je to vaše vizitka a vý-

sledek skvělé práce. A především vám 

patří dík. Nesmíme Však zapomenout 

na ty, kteří se zavedením třídění odpa-

du do Českého Brodu v letech 1992–

1993 přišli a samozřejmě tuto činnost 

dále podporují. Těch lidí bylo a je urči-

tě mnoho, já osobně chci poděkovat 

Ing. Kateřině Pulpánové ze společnosti 

Ekokom, která nás v této činnosti pod-

poruje a navázala s námi po mém ná-

stupu do funkce skvělou spolupráci.  

I já a pracovníci Technických sluţeb 

chceme v této úspěšné činnosti pokra-

čovat. Především zkvalitněním sluţeb 

pro vás a vytvořením podmínek pro 

vaše úspěšné třídění. Pokusme se příští 

rok dosáhnout opět té nejvyšší mety-

vítězství v této soutěţi „ O křišťálovou 

popelnici“. Víme všichni, ţe obhájit 

titul je to nejtěţší. Byl by to krásný 

úspěch, ale nejdůleţitější je, ţe jsme se 

rozhodli jít určitě správnou cestou. 

Takţe ještě jednou, děkuji vám za 

skvělou práci. 

 

Ing. Miroslav Kruliš,  

ředitel Technických služeb Český Brod 

Poděkování Technickým sluţbám,  

p. řediteli Ing. Krulišovi a jeho  

zaměstnancům 

 
Za obyvatele Mozartovy ulice vyslovuji poděkování za oře-

zání a vytvarování javorů v naší ulici. Za poslední tři roky, 

kdy předchozí ředitelka toto neprovedla a ţivotnímu prostře-

dí to nevadilo, došlo k nárůstu větví aţ na výšku 2,5 – 3 m. 

Letos po naší ţádosti javory mají tvar a obrosty a ulice pro-

koukla, stejně jako ulice Vítězná. Gymnázium doplňují krás-

ně tvarované kvetoucí hlohy. Jen doufám, ţe se v údrţbě 

zeleně bude pokračovat a ţe se město zbaví přerostlých  

a divoce rostoucích stromů. Pak bude naše město hezké a 

bude se podobat našim druţebním městům Köngenu a Sou-

thwellu, kde je údrţba zeleně samozřejmostí a kde ţivotní 

prostředí nebrání této údrţbě. 

Jana Dittrichová 

Poděkování Odboru dopravy 

 
Rádi bychom touto cestou poděkovali Odboru dopravy 

městského úřadu Český Brod zejména panu Václavu Rych-

tářovi, za provizorní zajištění příjezdu do areálu naší firmy 

po dobu rekonstrukce inţenýrských sítí v ulici Zborovská. 

Jsme si vědomi toho, ţe pan Rychtář mohl po dobu trvání 

prací celou ulici uzavřít a dopravu úplně odklonit, čímţ by 

se vyhnul nepříjemnostem spojeným s průjezdem našich 

klientů staveništěm. Značně by to ale uškodilo chodu naší 

společnosti. Odbor dopravy nám ale vyšel vstříc a povolil 

výjimku ze zákazu vjezdu pro klienty naší firmy a firem 

sídlících v ulici Zborovská. Díky tomu byly dopady mini-

mální a chod našeho servisu nebyl narušen. Děkujeme tedy 

panu Rychtářovi, celému Odboru dopravy města Český Brod 

i firmám a pracovníkům, podílejícím se na pracích v ulici 

Zborovská. 

S díky Autoservis – Pneuservis Jirkalovi 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
Do konce letošního roku může Region Pošembeří vyčerpat více než 8,6 milionu korun 

Celkem až 50 milionů korun na příštích pět let získal Region Pošembeří ze Strategického plánu LEA-

DER. Potenciální příjemci dotací se o konkrétních podmínkách programu dozvěděli na informačních 

schůzkách v průběhu června. 

 
ČESKÝ BROD/POŠEMBEŘÍ – Pro letošní rok je v rozpočtu programu LEADER připra-

veno pro region Pošembeří přes 8,6 milionu korun. Proto v červnu proběhlo sedm infor-

mačních setkání v sedmi obcích regionu Pošembeří s cílem vzbudit zájem u měst, obcí, 

podnikatelů, zájmových a neziskových organizací a připravit je na kroky vedoucí 

k úspěšnému podání ţádosti o finanční prostředky. 

Účastníkům schůzek zástupci Místní akční skupiny (MAS) Region Pošembeří stručně 

představili program LEADER a sedm tematických okruhů, na které lze v letech 2009 aţ 

2013 čerpat finanční prostředky: 

NÁŠ DOMOV 

1) Atraktivní obce pro bydlení, podnikání a relaxaci – tato oblast obsahuje prostor pro 

zlepšování vzhledu obcí, dopravní bezpečnosti i ţivotního prostředí v regionu. Cílem je 

rovněţ, aby obce kvalifikovaně přistupovaly k rozhodování a snaţili se o trvale udrţitelný 

rozvoj na svěřeném území. 

2) Dobré místo pro současný i budoucí ţivot – zde jsou moţné investice do zázemí a vyba-

vení obcí a do zvýšení jejich atraktivity. Cílem je mj. oţivit kulturu, uchovat tradice venkova i vlastního ţivota obcí. Obce by 

se měly stát místem, kde nejen bydlíme, ale kde i ţijeme. 

3) Vzdělávání napříč generacemi i regionem – záměrem je prevence sociálně patologických jevů ve společnosti a posílení 

důleţitosti rozhodování občanů ve veřejném ţivotě. Zároveň lze finanční prostředky vyuţít ke zvýšení znalostí zástupců obcí 
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v oblasti trvale udrţitelného rozvoje regionu a ekologie. 

KOŘENY VENKOVA 

4) Návrat ke kořenům – cestou našich předků – tato oblast si klade za cíl zviditelnit, zhodnotit či obnovit movité i nemovité 

kulturní a přírodní dědictví. Současně chce také podpořit zájem o kulturní dědictví regionu Pošembeří. A v neposlední řadě 

vytvořit dostatečné a přehledné sítě tras a stezek pro aktivní trávení volného času obyvatel regionu, jako základu pro ekolo-

gický příměstský turistický ruch. 

5) Příměstský turistický ruch – i za humny je hezky – cílem je mj. rozšíření stávající sítě ubytovacích a stravovacích zařízení 

v návaznosti na kulturní dědictví regionu a zvýšení atraktivity regionu v oblasti příměstského turistického ruchu. 

BOHATSTVÍ VENKOVA  

6) Zemědělci (zemědělství) – důleţitá součást našeho regionu – tento okruh chce zlepšit ekonomickou výkonnost a konkuren-

ceschopnost zemědělských podniků i dalších subjektů v regionu prostřednictvím investic do staveb a technologií. Podpořit lze 

rovněţ rozvoj nových odbytišť s co moţná nejmenším ekologickým zatíţením území a s vizí trvale udrţitelného rozvoje regi-

onu. 

7) Les – místo pro všechny – zde lze zvyšovat společenskou hodnotu lesů a ekologické i ekonomické hospodaření v lesích. 

Finanční prostředky lze vyuţít také na vytvoření dostatečné sítě malých i velkých cest pro lesní hospodářství a posílení rekre-

ační a turistické funkce lesa v regionu. Cílem investic bude i přímé zlepšení ekonomické, ekologické a sociální funkce lesa. 

Zájemci o získání dotace by měli připravit projekt v rámci jedné z uvedených oblastí. MAS Region Pošembeří v září vyhlásí 

výzvu k čerpání finančních prostředků a připraví školení pro ţadatele. Podrobnosti k celému programu naleznete na 

www.posemberi.cz i v regionálním tisku. 

A co je Region Pošembeří? Podívejte se na přiloţenou mapku… Táhne se od Šestajovic a Sibřiny na západě území, přes Úva-

ly, Český Brod aţ po Chrášťany na východě. 

Místní akční skupina (MAS) Pošembeří je sdruţení obcí, neziskových organizací a podnikatelů z uvedené oblasti. Spojuje je 

nejen vazba k povodí říčky Šembery, ale rovněţ chuť region rozvíjet pro spokojený ţivot místních lidí, ale i pro časté návraty 

cestovatelů z blízka i z daleka. 

LEADER je program Evropské unie realizovaný v členských zemích od roku 1992, v České republice od roku 2004. Jeho 

cílem je podporovat obyvatele venkovských oblastí ve vzájemné spolupráci při rozvoji jejich regionů. 

Pro Region Pošembeří zpracovala Štěpánka Šoupalová, Tel. 732 23 01 23 

e-mail: stepanka.soupalova@centrum.cz 

A co je Region Pošembeří? Podívejte se na přiloţenou mapku… 

Táhne se od Šestajovic a Sibřiny na západě území, přes Úvaly, 

Český Brod aţ po Chrášťany na východě… 

http://www.posemberi.cz/
mailto:stepanka.soupalova@centrum.cz
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Kaţdá koruna dobrá 
 

Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst spotřeby elektrické energie v České 

republice za období let 1989–2005 činil osm procent, v oblasti domácností však až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že vel-

kých úspor může dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných elektrospotřebičů.  

 

Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu 

Je známo, ţe dnešní průměrná pračka spotřebová-

vá o 44 % méně elektrické energie a o 62 % méně 

vody neţ průměrný model roku 1985. Špičkové 

lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie 

ve srovnání s typickým modelem roku 1990. 

Podle průzkumu z letošního léta 99 % českých 

domácností vlastní alespoň jednu lednici, 50 % z 

nich je starší neţ pět let. Novou ledničku si 55 % 

českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za 

šest aţ deset let. Kvůli poruše ji přestává pouţívat 

47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok 

nákupem nového, lepšího modelu. 

U praček je vybavenost domácností podobná, 

vlastní je 96 % z nich. Starších pěti let je 48 % 

praček. 

Moţná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik 

bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom si kou-

pili spotřebič nový, energeticky úsporný. I kdyţ 

jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návrat-

nost se kvůli rostoucím cenám energií výrazně 

zrychluje. 

Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout energetický štítek. Základní vodítko je označení 

energetické třídy, jeţ se značí písmeny od A pro ty nejúspornější aţ po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické 

třídy a přináší i další uţitečné informace (spotřeba vody, hlučnost apod.). 

 

Kam odloţit vyslouţilý elektrospotřebič 

V kaţdém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím starým? 

Starou, ale ještě funkční lednici 13 % domácností někomu zdarma věnuje, osm procent prodá do bazaru nebo prostřednic-

tvím inzerátu a stejných osm procent takový spotřebič nějakým způsobem dál pouţívá. 

Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro občany síť míst, kde je moţné vyslouţilé elektrozařízení 

odloţit s průměrnou dostupností 3900 obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých ţije přes 87 % 

obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení. Sběr-

ných dvorů je ke konci roku 2008 zapojeno více neţ 600 ve 440 městech, prodejců 2200 prodejen elektrospotřebičů a sběr 

probíhá také prostřednictvím mobilních svozů, které jsou smluvně zajištěny ve více neţ 4000 obcích. 

 
Foto: Elektrowin a. s., Praha 4, Michelská 300/60, Ilustrační obrázky 

I moderní rychlovarná konvice můţe šetřit rozpočet domácnosti 

Na akcích Elektrowinu se dětí učí,  

kam patří vyslouţilé elektrospotřebiče 
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červenec/srpen 2009 Ze škol a organizací 

ČESKOBRODSKÝ ZPRAVOD AJ 

Městská knihovna Český Brod 

Výběr z kniţních novinek za květen a červen 2009 
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  Naučná literatura: 

BERANOVÁ, Magdalena: Slované v Čechách (Libri) 

BLAHUŠOVÁ, Eva: Posilujeme pro zdraví i pro krásu 

(TeMi CZ) 

BRADBURY, Malcolm: Atlas literatury (Ottovo nakladatel-

ství) 

CINCIBUS, Josef: Toulky světem bájí aneb S rozhlasem 

po stezkách mytologie (Radioservis) 

CROY, Jana: Zámek Lány : 600 let historie (Správa Praž-

ského hradu, BB art) 

FIALA, Miloš: Václavské náměstí v proměnách času 

(PolArt) 

GRACLÍK, Miroslav: Fenomén Dáda (Jota) 

HYBÁŠKOVÁ, Jana: Zpověď Evropanky (Rybka Pub-

lishers) 

KÁŠ, Svatopluk: Kocourkovští učitelé, jejich historie a 

tvorba (Dokořán) 

KENNEDY, Paul: Parlament světa : OSN a hledání světo-

vé vlády (Lidové noviny) 

KRUPKOVÁ, Ludmila: Na in-linech křížem krážem po Čes-

ku (Fragment) 

KŘÍŽENECKÝ, Jaroslav: Pavel Bobek : půlstoletí na pódiu 

(Nakladatelství XYZ) 

LUDVÍK, Bedřich: Praha, město věží (Česká televize) 

MICHL, Jan: Legionáři a Československo (Naše vojsko) 

MORAIS, Fernando: Mág : Paulo Coelho - podivuhodný 

příběh jednoho z nejčtenějších autorů na světě  

(Argo) 

NAKONEČNÝ, Milan: Lexikon magie (Argo) 

NAVARA, Luděk: Příběhy železné opony 1,2 (Host) 

POTUŽNÍK, Jiří F.: Mirek Topolánek: Sto dní v čele Evro-

py (WWA Photo) 

ROTTMAN, Gordon L.: Berlínská zeď a vnitroněmecká 

hranice 1961-89 (Grada Publishing) 

SEDLÁČEK, Tomáš: Ekonomie dobra a zla (65. pole) 

SILBERG, Jackie: Hrajeme si s nejmenšími (Ottovo nakla-

datelství, Cesty) 

VELEMÍNSKÝ, Miloš: Dítě : 3x333 otázek pro dětského 

lékaře (Triton) 

VONDRUŠKA, Vlastimil: Život ve staletích. 12. století 

(MoBa) 

Dětská literatura: 
DUPRAU, Jeanne: Vesnice Sparks : kniha města Ember II 

(Argo, Triton) 

EILERT-OVERBECK, Brigitte: Hry se psem (Jan Vašut) 

GELLNER, Dorota: Pralinky pro sousedku (Wilga) 

JEŽKOVÁ, Alena: 33 moravských legend (Práh) 

JIROUS, Ivan Martin: Magor dětem : 1982-1986 (Torst) 

KAHOUN, Jiří: Štěstíčko a kocouří dědeček (Knižní klub) 

LINKE-GRÜN, Gabrielle: Hry s kočkou (Jan Vašut) 

NEPIL, František: Co vyprávěla Noc (Knižní klub) 

PAVER, Michelle: Zrádce přísahy : letopisy z hlubin věků 

(Knižní klub) 

RÁKOSNÍKOVÁ, Jiřina: Studánko rubínko (Vyšehrad) 

SHAKESPEARE, William: Romeo & Julie (Albatros) 

ŠTĚTINOVÁ, Dagmar: Pražské pověsti, legendy a zkazky  

(MarieTum) 

TRNKOVÁ, Klára: Český rok : z babiččina kapsáře (Studio 

Trnka) 

TRNKOVÁ, Klára: Jarní říkadla (Studio Trnka) 

TRNKOVÁ, Klára: Zimní říkadla (Studio Trnka) 

VÁCHOVÁ, Šárka: Chaloupka na vršku (Česká televize) 

Vypěstuj a sněz : jednoduché zahrádkářské návrhy a 

chutné recepty (Slovart) 

WILKES, Angela: První kniha pro malé zahradníky 

(Slovart) 

ŽÁČEK, Jiří: Uspávanka pro medvídka (Barrister & Princi-

pal) 

Beletrie: 
BAŤA, Jan Antonín: Román života : román z průmyslové-

ho života (Marek Belza) 

BERRY, Steve: Rukopis Karla Velikého (Domino) 

BRITTON, Andrew: Ten Američan  (Talpress) 

CIMRMAN, Jára: Hry a semináře : úplné vydání (Paseka) 

CINGER, František: Arnošt Lustig zadním vchodem : au-

torizovaný životopis (Mladá fronta) 

CLARKE, Arthur C., Pohl, Frederick.: Poslední teorém 

(Baronet) 

DVOŘÁKOVÁ, Petra: Já jsem hlad : příběh o zápasu s 

mentální anorexií, hledání, cestě a návratu k ženské duši  

(Host) 

FENDRYCH, Martin: Slib, že mě zabiješ : blogoromán 

(Argo) 

FOLLETT, Ken: Na věky věků  (Knižní klub) 

FRANCIS, Dick, Francis, Felix: Talár a dres (Olympia) 

GÖBL, Pavel: Tichý společník (Dauphin) 
GRÖGEROVÁ, Bohumila: Rukopis (Pavel Mervart) 

HAGUE, Tig: Zóna 22 : drsný příběh ze současného 

ruského vězení (Mladá fronta) 

HORÁČEK, Michal: Kudykam: písňový text o 2009 

verších (Lidové noviny) 

JANEČKOVÁ, Ester: Pošta pro tebe: příběhy, které 

vás pohladí na duši (Nakladatelství XYZ) 

http://www.knihovna-cbrod.cz


13                                                                                                           7 –  8/2009 

 

KLÍMA, Ivan: Moje šílené století (Academia) 

KOCÁBOVÁ, Marsha: Ani tady, ani tam : nevšední příběh výji-

mečné ženy v převratné době (Nemo) 

KRAUS, Ivan: Muž na vlastní křižovatce (Academia) 

KUTTNER, Henry: Elak z Atlantidy (Laser-books) 

LIPECKÁ, Olga: Bordelmamá aneb Čas svlékání šněrovaček 

(Akcent) 

LUDLUM, Robert, Lustbader, Eric van: Bourneův odkaz (Domino) 

MAC CARTHY, Cormac: Krvavý poledník aneb Večerní červánky 

na západě (Argo) 

MUNRO, Alice: Nepřítel, přítel, ctitel, milenec, manžel (Paseka) 

PALAHNIUK, Chuck: Snuff (Odeon) 

PAMUK, Orhan: Sníh (Argo) 

POKORNÝ, Vít: Ahoj mami (Plejáda publishing) 

PROCHÁZKOVÁ, Lenka: Oční kapky (Eroika) 

RÁŽ, Roman: Nevěř mi ani slovo (Akropolis) 

SHEPARD, Sam: Motelové kroniky (Maťa) 

SOUKUPOVÁ, Petra: Zmizet (Host) 

ŠABACH, Petr: Škoda lásky : Quodlibet (Paseka) 

TOPOL, Jáchym: Chladnou zemí  (Torst) 

VOPĚNKA, Martin: Pátý rozměr (Kniha Zlín) 

WELSH, Louise: Falešná trefa (Argo) 

WILLIAMS, Stephanie: Olžin příběh : z revoluce na Sibiři do vál-

ky v Číně (Jota) 

ZÁBRANA, Jan: Celý život : výbor z deníků 1948/1984 (Torst) 

Naučná literatura: 
BYSTROV, Michal: Příběhy písní  (Galén) 

ČERMÁKOVÁ, Dana: Génius Zdeněk Svěrák (Imagination of Peo-

ple) 

EMMERT, František: Rok 1968 v Československu (Vyšehrad) 

HARRIS, Tomás: Agent Garbo : špion, který zachránil Den D 

(Mladá fronta) 

HAŠKOVÁ, Blanka: Slabikář dětských účesů (Eminent) 

HRBEK, Jaroslav: Draze zaplacená svoboda : osvobození Čes-

koslovenska 1944-1945, I. a II. díl (Paseka) 

JAROLÍMKOVÁ, Stanislava: Jak to bylo se zázraky : co v záha-

dologiích nebývá (Motto) 

LITERA, Bohuslav: Historie Rudé armády 1917-1941, I. a II. díl 

(Libri) 

MANDŽUKOVÁ, Jarmila: Škola pečení moučníků : 147 receptů 

(Vyšehrad) 

MLČÁKOVÁ, Renata: Grafomotorika a počáteční psaní : před-

školní příprava, výuka počátečního psaní, poruchy psané řeči, 

metodika pedagogického výzkumu (Grada Publishing,) 

MOTL, Stanislav: Lída Baarová & Joseph Goebbels : prokletá 

láska české herečky a ďáblova náměstka (Eminent) 

NYISZLI, Miklós: Byl jsem Mengeleho asistentem (Academia) 

REMEŠOVÁ, Michaela: Karel Gott : Zlatý hlas z Prahy (Eminent) 

VANDENBERG, Philipp: Trojský poklad : bájná města a dobro-

družný život jejich objevitele (Alpress) 

VAZ, Mark Cotta: Stmívání : kompletní ilustrovaný průvodce 

filmem  (Egmont ČR) 

Věčné časy: československé totalitní roky (Respekt Publishing) 

WINNEROVÁ, Alena: Kuchařka: Grilování: 365 jednoduchých, 

dobrých a rychlých receptů (Dona) 

ZINDELOVÁ, Michaela: Dana Medřická, Irena Kačírková, Karolí-

na Slunéčková : tři na forbíně (Nakladatelství XYZ) 

Literatura pro děti a mládež: 

BECKER, Tom: Temná strana (Albatros) 

DITERLIZZI, Tony: Kronika rodu Spiderwicků a co bylo potom. 

Kniha 1, Rusalčina píseň (Knižní klub) 

JANIČATOVÁ, Monika: Dětská pohádková kuchařka (TeMi CZ) 

KALETOVÁ, Lucie: Strašidla na Silvrštejně (Mladá fronta) 

KHOLOVÁ, Helena: Putování českou přírodou (Knižní klub) 

LABBÉ, Brigitte: Já a svět, svět a já : velké otázky pro malé filo-

zofy (Knižní klub) 

MEADOWS, Daisy: Letnička, prázdninová víla (Egmont ČR) 

NĚMEC, Josef: Safírové oči (Nakladatelství XYZ) 

NUYEN, Jenny-Mai: Dračí brána (Ikar) 

SELZNICK, Brian: Velký objev Huga Cabreta : román ve slovech 

a obrazech (Fragment) 

SFAR, Joann: Malý princ : komiks podle knihy Antoina de Saint-

Exupéryho (Albatros) 

SVOBODOVÁ, Vlasta: Knížka pro malé čarodějky (Fragment) 

To nejlepší z televizních pohádek Jarmily Turnovské 

(Nakladatelství XYZ) 

ŠÍDA, Petr: Lovci mamutů (Ottovo nakladatelství) 

Veselý vesmír (Potrus Publishing, Sunmedia) 

ZÍMOVÁ, Alena: Dětské básničky (Fragment) 

Krásná literatura: 
AUSKÁ, Nonna: Země neandrtálců (Mladá fronta) 

BARRY, Sebastian: Tajný deník (Odeon) 

ČÁLKOVÁ, Alena: Mužolapka (Dobrovský-Beta) 

DOETSCH, Richard: Zloděj víry (Domino) 

EGELAND, Tom: Strážci úmluvy (Knižní klub) 

FEIST, Raymond E.: Zloba šíleného boha (Wales) 

FUČÍK, Julius: Reportáž psaná na oprátce : první vydání faksi-

mile rukopisu (Ottovo nakladatelství) 

FUCHSOVÁ, Irena: Když je kolo v kufru (Beskydy) 

HEITZ, Markus: Osud trpaslíků (Fantom Print) 

JAROŠOVÁ, Jindra: Via lucis (Práh) 

KAFKA, Franz : Proces : grafický román (BB art) 

KOPELMAN, Jay: Z Bagdádu, s láskou : mariňáci, válka a pes 

jménem Láva (IFP Publishing&Engineering) 

LANCZOVÁ, Lenka: Manželky, milenky, zoufalky (Víkend) 

LINC, Míla: Stín Černého hvozdu (Straky na vrbě) 

MAC DERMOTT, Andy: Herkulova hrobka (Domino) 

MANN, Reva: Rabínova dcera : pravdivý příběh ortodoxního 

židovství, sexu a drog (Jota) 

MICHAELS, Anne: Zimní krypta  (Odeon) 

MICHOROVÁ, Eva: Nevíte, kdo mě zabil? (Eroika) 

RENČÍN, Pavel: Beton, kosti a sny  (Argo) 

RESNICK, Rachel: Závislá na lásce : syrová zpověď o posedlos-

ti sexem a touze po lásce (Jota) 

SCOTT, Manda: Boudica: Ve znamení psa (Mladá fronta) 

SCHLINK, Bernhard: Spravedlnost podle Selba (Prostor) 

Slepičí polévka pro otce a syna : příběhy zodpovědnosti, odva-

hy, lásky a dozrávání (Práh) 

TICHÁ, Jindra: Stín buše (Akropolis) 

VĚTVIČKA, Václav: Americká chalupa (CanisTR) 

VONDRUŠKA, Vlastimil: Letopisy královské komory. 4., Velhar-

tické pastorále. Vražda v lázních (MoBa) 

WATSON, Winifred: Slečna Pettigrewová začíná žít (Columbus) 

WERMUTH, Verena: Zakázaná žena : můj život se šejchem Chá-

lidem z Dubaje (Ikar) 

ŽAMBOCH, Miroslav: Koniáš: Muž na stezce (Triton) 

ŽAMBOCH, Miroslav: Koniáš: Vlk samotář (Triton) 
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Pasování prvňáčků na malé čtenáře proběhlo v Městské 

knihovně v Českém Brodě poprvé v roce 2008, v rámci oslav 

120. výročí zaloţení knihovny.  

Akce měla velký úspěch i ohlas, zřejmě proto jsme začátkem 

letošního června kromě čtyř tříd prvňáčků z obou českobrod-

ských základních škol vítaly mezi čtenáře i ţáčky 1. třídy ze 

ZŠ Poříčany. Během pěti téměř hodinových pořadů tak roz-

šířilo řady potencionálních přátel knih a budoucích uţivatelů 

naší knihovny celkem 119 dětí. 

Při příchodu do knihovny na děti i jejich paní učitelky čekali 

nejprve tři písmenkoví skřítkové, kteří je usadili na místa  

a všichni společně jsme pak přivítali Písmenkovou královnu, 

jejíţ příchod doprovázela písnička Královské reggae 

z televizní pohádky O princezně, která ráčkovala. Písmenko-

vá královna všechny pozdravila a potom vyzvala své skřítky, 

aby jí pomohli vyzkoušet děti, jestli se opravdu naučily 

všechna písmenka a umí číst. Děti postupně četly básničky  

o jednotlivých písmenkách, doplňovaly správná pojmenová-

ní k obrázkům na tabuli, hádaly rýmované hádanky a také 

skládaly z jednotlivých písmenek slova. Skřítkové jim na 

oplátku zarecitovali básničku o abecedě. Po zdárném splnění 

všech zábavných úkolů jsme si všichni zazpívali známou 

písničku o Machovi a Šebestové, ţácích 3. B. Pak uţ násle-

dovalo slavnostní pasování. Děti přicházely v abecedním 

pořadí před Písmenkovou královnu, která je svým ţezlem 

pasovala na malého čtenáře nebo malou čtenářku, kaţdý 

dostal pasovací diplom se svým jménem, sladké překvapení 

v podobě lízátka a také originální kniţní záloţku, kterou 

jsme pro ně vlastnoručně vyrobily, jako jemnou pobídku ke 

čtení. Pro nemocné děti přebraly diplomy a ostatní dárky 

jejich paní učitelky. Příjemné setkání zakončila písnička 

Není nutno z filmové pohádky Tři veteráni, kterou jsme si 

opět zazpívali všichni společně. 

Městská knihovna  

Písmenka jsou kamarádi pro ty, kteří si čtou rádi… 

Foto archiv Městské knihovny ©2009 

Vítání občánků a ţivotní výročí 

 
Mezi občany města Českého Brodu byly v pátek dne 22. 5. 

2009 na českobrodské radnici přivítány tyto děti: 

Andrea Šťastná, Andrea Cibulková, Aneţka Pahlerová, David 

Lambert, Lucie Bergmanová, Marie Anna Papáčková, Jakub 

Přenosil, Michal Klecán, Viola Vebrová, Matouš Urda, Anto-

nín Blaţek, Vendula Vlasáková, Jindřiška Charouzková, An-

na Horová, Viktor Ţivný, Zuzana Neckářová, Lucie Vorlická, 

Jan Aschenbrenner, Brigitta Elisabetha Boudová, Jakub 

Aschenbrenner a Petr Sobíšek. 

Blahopřejeme a rodičům přejeme hodně radosti ze svých dětí. 

Významné životní výročí oslavili tito občané: 

paní Jiřina Šašecí, paní Anna Kotvaldová, paní Věra Ujková, 

paní Emilie Turynová, pan Miroslav Klimt z Českého Brodu 

a paní Jiřina Jeřábková z Liblic. 

 

Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody 

do dalších let. 

 

Miroslava Hladíková, matrikářka 

ilustrační foto 
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Školní akademie 

 
Slavnostní den pro všechny letošní de-

váťáky 1. základní školy Český Brod 

nastal ve středu 3. 6. 2009. Po devíti 

letech dřiny ve škole na ně čekalo prá-

vo připravit akademii. 

 

Do vyzdobené sokolovny se vměstnali 

snad všichni příbuzní, kamarádi a zná-

mí většiny vystupujících a hlavně devá-

ťáků – budoucích absolventů školy.  

V téměř dvouhodinovém programu 

diváci mohli vidět dramatický krouţek, 

pěvecký krouţek, ale i různé šikovné 

jednotlivce. Zpívalo se, tančilo nebo 

cvičilo. 

Na závěr zazněla titulní píseň z muzi-

kálu Kleopatra – Teď královnou jsem 

já, třídní učitelka Světlana Pojmanová 

usedla na trůn, který jí připravili její 

deváťáci. Nechybělo ani slavnostní 

poděkování maminkám s předáním 

růţí. Symbolické loučení se školou se 

neobešlo ani bez slz a dojetí.  

Věřím, ţe se všem naše akademii líbila. 

Bára Cukrová 8. A 

 

Akademie 9. tříd 2. ZŠ 2009 
reportáž Terezy Vaňkové a Elišky 

Linhartové 

 

Vcházíme mezi „načančané“ holčičky, 

malé mimozemštany, sem tam se mihne 

tančící hroch či svůdná tanečnice. Všu-

de vládne nedočkavá atmosféra a jiskří 

tady velké napětí. Všichni koukají na 

naše pracně vyrobené kartičky 

„reportér“ a někteří přímo svádí oči-

ma, abychom s nimi udělaly rozhovor, 

někteří se naopak krčí v koutku a dou-

fají, že si ho nevšimneme. A tak jsme se 

začaly ptát dětí od paní učitelky Zouna-

rové… 

 

Prosím, mohu se tě na něco zeptat? 

Ano. 

Co to máš za oblek? 

No, my jsme takoví mimozemšťani, co 

přijeli do dţungle, rozrušeně koktá 

chlapeček. 

Nyní jsme si myslely, že vyslechneme 

někoho z devátých tříd. Je to přece jen 

jejich loučení. A tak jsme se vrhly na 

nic netušící Lucku z 9. A. 

Co vám dělalo největší problémy? 

Asi plátno. 

A jak to? 

No, to sama nevím, jelikoţ nejsem 

technický typ (smích). 

Po krátkém rozhovoru s Luckou nám 

padla do oka skupinka dětí v čele 

s paní učitelkou Kolankiewiczovou. 

Líbí se vám vystoupení ostatních tříd? 

Ano, to určitě. 

(děti) Jo!!!  

Jak to na vás a na děti celkově zapů-

sobilo? 

malý chlapeček: Je tu dusno… 

Myslím, ţe je tady velmi příjemná  

a uvolněná atmosféra. 

Které vystoupení se vám líbí nejvíc? 

děti se překřikují: 8. A!!! Ne ne, 9. B!!! 

Myslím, ţe se velmi povedlo předsta-

vení 8. A. 

Děkujeme! 

Malé děti jsme si velice oblíbily, a tak 

jsme si myslely, že si vyzpovídáme ještě 

pár dětiček. A tak jsme se pustily do 

dětí z vystoupení paní učitelky Kocové. 

Vy teď budete vystupovat? 

Néé… Uţ jsme vystupovali! 

A bavilo vás to? 

Jo, mně se to moc líbilo, aţ na to, ţe 

jsem si roztrhl skafandr. 

A proč máte skafandry? 

Protoţe jsme byli na Měsíci, ne? Jo! 

Jsme totiţ šmoulové. (chlapeček hol-

čičku opraví) Ne ne… My jsme 

vesmírní turisté prostě... 

A máte trému? 

Néé. Nemáme! 

Po vyptávání u malých dětí jsme se 

přesunuly ze šaten do zákulisí a do 

dalších prostor kina. Kluci z 9. A blbli 

na pódiu s tenisovými míčky. K tomu 

puštěná dojemná hudba. Zezadu je 

slyšet potlesk a výskot. Je vidět, že si 

váží posledních chvil, které tráví spolu. 

Posadily jsme se na volná místa 

v hledišti a očekávaly začátek předsta-

vení. Mezitím jsme však ještě zjistily, co 

si o akademii myslí paní Peteříková. 

Co očekáváte od představení? 

No, očekávám nejspíš pěknou školní 

akademii. 

Jaká se vám zdá atmosféra? 

Příjemná a uvolněná.:-) 

A těšíte se? 

Samozřejmě. 

Děkuji vám za poskytnutý rozhovor. 

Nemáš za co. 

Vypadá to, ţe představení právě začíná. 

Z reproduktorů se ozývá úvod 

v češtině, angličtině a němčině (jsme 

přece na meziplanetární cestě) a na 

pódium nastupují moderátoři z 9. A  

a z 9. B. 

První vystoupení - Planeta řemesel -  

3. A, B, 4. B a paní učitelky Fodorová, 

Rákocyová a Vopařilová 

První část: Toto vystoupení bylo moţ-

né vidět i na Královském brodění. Bě-

hem vystoupení dívenka buší do sudu – 

jsou to přeci bednáři. Sud je trochu 

otlučený a sem tam se nějaký divák 

pousměje. Děti sklidily velký potlesk. 

Nastupují na druhou část vystoupení. 

Druhá část: Na pódium právě vystupují 

malé děti, které prodávají cibuli. Po 

tanečcích Hop hej cibuláři jedou, cibu-

ličku vezou, někteří „štastlivci“ 

Z našich škol… 
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z hlediště měli to štěstí dostat cibulí. Z hlediště je slyšet 

smích. Malá cibulářka si to náramně uţívá. Třetí část: A oče-

káváme další vystoupení, ale co nevidíme...Třeťáci ještě 

pokračují. Chlapci vystupující jako zedníci recitují báseň. 

Poté se smíchají s děvčaty a tancují. Děvčata vystoupí z řady 

a vykřikují: „Kupte si perníčky...!“A paní z hlediště, jeţ 

předtím byla „obdarována“ cibulí, si kryje hlavu. Naštěstí se 

perníčky neházelo. Nakonec zazpívají a poté odejdou. 

Čtvrtá část: Děti na pódiu tancují kalamajku a kominíci štět-

kami vymetají komíny, jako by je toto řemeslo opravdu ţivi-

lo. 

Druhé vystoupení Planeta u anglického doktora pod vedením 

paní učitelky Veverkové: Vidíme doktorky a zdravotní sestru 

a vedle nich seskupené postavy. Kdo to jen můţe být? Mezi 

nimi je někdo na zemi schoulený do klubíčka. A teď uţ ví-

me! Do rockové muziky, která právě začala hrát, se vyloupli 

nefalšovaní rockeři - děti z 5. A - a rozjeli to s umělými hu-

debními nástroji a v čele s rozenou hvězdou Kájou Blaţko-

vou. Úţasně tancuje a zpívá, obecenstvo tleská do rytmu. 

Třetí vystoupení: Krokodýl - 1. B a paní učitelka Jermanová. 

Na jevišti „stojí“ prostěradlo připomínající vajíčko. Atmo-

sféra je napjatá. Melodie nezklamala. Typická píseň pro kro-

kodýla „Já jsem maličký krokodýl“ rozveselila kde koho. 

Děti tancují na pódiu a je vidět, ţe si to opravdu uţívají. 

Kdyţ vystoupení končí, diváci nadšeně tleskají. 

Čtvrté vystoupení: 2. A a paní učitelka Zounarová – Planeta 

zvířat. Děti sebou plácly na pódium. Mají moc krásné pře-

vleky, které mě zaujaly hned na první pohled (nevadí, ţe 

holčičce spadla čepička). Celé toto představení září ve světle 

reflektorů stříbrným alobalem, jak se druháci kroutí a tancují 

do rytmu písně. Celé je to krásně nabité veselou atmosférou. 

Děti tancují jako o ţivot a moc je to baví. 

Páté vystoupení - Planeta zpěvu - paní učitelka Spurná. Na 

pódium nastoupí devět dívek z krouţku karaoke. Typická 

píseň Mamma Mia od skupiny ABBA zní celým sálem. Pět 

dívek vystoupí dopředu a začnou zpívat. Vzadu tančí čtyři 

dívky. Diváci tleskají do rytmu. Holčička za mnou si prozpě-

vuje. Kdyţ dozpívá první skupina, nastoupí druhá. Tanečnice 

to rozjíţdějí. Diváci uţ nepřestávají tleskat. Vystoupení bylo 

moc pěkné a diváci jsou nadšeni. 

Šesté vystoupení - naše 8. A pod vedením paní učitelky Duš-

kové - Taneční planeta. Soupeří mezi sebou dva styly tance. 

Zvítězí vášeň, anebo hravost a volnost? V první úchvatné 

části tančí 8. A Vogeltanz v dětských oblečcích a jsou váţně 

moc roztomilí. Zvláště zaujaly detaily jako např. bačkory 

Tomáše Filouna, podkolenky Lucky Fajtové nebo Adamovo 

růţové pyţamo… V druhé části tančí „vášnivé“ dívky, no a 

vlastně i chlapci kankán. Poté nastupují znovu děcka 

v pyţamech a tančí si letkiss. Diváci mají chuť do tance. Pak 

nastupují býci ve španělském paso doble a nakonec společ-

nou řeč najdou tyto dvě skupiny v čače. Snad jim ta společná 

řeč vydrţí! 

Sedmé vystoupení - Planeta spáčů - paní učitelka Horáková 

se svou 9. B. Na pódiu leţí spící děti. Najednou je slyšet 

chrápání. Rozezní se hudba a děti v košilích a s ponoţkou na 

hlavě vstávají. Hudba zní jako zpomalený kankán. Poté vy-

stoupí tři kluci dopředu a tancují. Diváci se baví. Náměsíční-

ci upadají opět do spánku a nakonec je slyšet zase jen chrá-

pání. 

Osmé vystoupení - Vesmírní turisté – 1. A a paní učitelka 

Kocová. Malý klouček to na pódiu rozjíţdí s mikrofonem a 

má krásný skafandr. Přicházejí ostatní děti a všichni společ-

ně tančí. Vypadají asi tak podobně jako teletubies. Na konci 

vystoupení nám předvádí, jak se pozdraví s Marťanem. 

Deváté vystoupení - Planeta babiček a dědečků – 2. B - paní 

učitelka Horová. Mladí kluci jako Jeníček a dívky jako Na-

nynka nastupují na pódium. Najednou se rozehraje písnička 

známá nám všem. Lidová písnička „Šla Nanynka do zelí“ se 

rozezněla a děvčata a chlapci tancují a zpívají. Potom odchá-

zí s velikým potleskem. 

Desáté vystoupení - Basket na Měsíci – děti z pětky, šestky, 

sedmičky a devítky – paní učitelka Kocová 

Na pódium nastupují rozkošné roztleskávačky v červeno-

bílém oblečení. Přicházejí hráči basketu a hrají do muziky. 

Nejdříve hrají normálně, ale pak se muzika zpomalí a jde to 

na zpomalený záběr. Normální míč nahradí balónek. Kdyţ se 

muzika zase dá do normálu, oddychuje Troy Bolton do zá-

znamu. Vypadá to… zajímavě. Poté přichází na pódium 

„svůdná Gabriela Montézová“ (David) a diváci neudrţeli 

velkou vlnu smíchu. Na jevišti se zpívá na play back a všich-

ni tančí. 

Jedenácté vystoupení - Planeta ZIG ZAG – 7.A a paní učitel-

ka Spurná. Tanečnice tancují aerobik na pódiu. Synchronizo-

vané pohyby mě úplně dostaly. Poté ale přejdou dvě dívky 

s krabicí, na níţ je napsáno: „Co mají pořád s tím aerobikem, 

pojďte zkusit radši HipHop“, celé pódium. A pak to rozjedou 

s Hip Hopem. Nadaná dívka Kačka Pěkná ho opravdu zvládá 

bezvadně. Hudba končí a rozezní se známá píseň od Miley 

Cyrus Hoedown Throwdown. Děvčata tancují a kluci kouka-

jí s otevřenou pusou. Dívkám se to opravdu povedlo! 

Dvanácté vystoupení - Obchodní centrum – 9. A – paní uči-

telka Horáková. V obchodním domě je ruch jako v kaţdém 

jiném. Nezletilí si kupují alkohol a prezervativy, manţelka 

sekýruje manţela a nutí ho k nadlidským nákupním úkonům. 

Určitě nás všechny zaujala vášnivá reklamní prosba o kinder 

bueno. A na konci představení jsme se dozvěděli, ţe jeden 

kluk z deváté třídy není Leonardo, ale rozhodl se skoncovati 

s nudou, a celý obchodní dům tančí. 

Přichází loučení. Spouští se plátno. Kdyţ skupinka mluvila 

do mikrofonu, lidé čekali, co se bude dít dál, ale stala se 

menší nehoda, rozbil se mikrofon, ale nevadí, Mikuláš to 

zvládl profesionálně. Doufejme, ţe projektor půjde. Vţdycky 

je největší potíţ s technikou. Světla zhasla a lidé opět napjatí. 

Uţ se spouští projektor. Veselá píseň zní celým sálem a na 

plátně se promítají fotky z 6.,7.,8. a 9. A. Diváci to pozorně 

sledují. Někteří se smějí roztomilým i vtipným fotkám a jiní 

jsou dojatí. Přichází druhé video, 9. B. Starší lidé si otírají 

oči od slz a ţáci se smějí fotkám. Atmosféra je nepopsatelná. 

Při představě, ţe loučení čeká kaţdého z nás, se mi chce bre-

čet. Světla se rozsvítila a z obou stran sálu přichází 9. A a 9. 

B. Děti z těchto tříd pláčí. A určitě nejsou jediní. Kdyţ se 

porozhlédnu po celém sálu, vidím plačící lidi. Loučení není 

pro nikoho lehké. Obě dvě třídy sedí na pódiu. Obejmou se  

a zpívají píseň o loučení. Atmosféra je opravdu dojemná. 

Po dojemném vystoupení jsme vyzvídaly dojmy na paní 

Kachelové… 

Tak jak se vám to líbilo? 

Perfektní!!! 

Myslíte si, že to bylo dojemné loučení? 

Určitě. 

A jaká byla atmosféra celého vystoupení? 

Atmosféra… No, atmosféra byla určitě uvolněná. 

Také jsme se zeptaly na dojmy a pocity paní učitelky Bízko-

vé. 
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A líbil se vám průběh akademie?¨ 

Líbil, hezké to bylo. 

Jen škoda, ţe ten prostor je hrozně malý na takovou akci. 

(Ony totiţ všechny prostory v Brodě příliš nevyhovují). 

Co říkáte na rozlučku? 

Bylo to krásné, dojemné... 

A od paní učitelky Serbusové jsme se také něco dozvěděly: 

Jak jsem viděla ty spáče, tak si říkám, ţe takhle vypadá 9. B i 

čtyři roky na češtině. 

Myslím si, ţe tato akademie byla prostě jedním slovem krás-

ná… Byla tak jejich a tak veselá, ale i tak dojemná... A moc 

doufám, ţe taková bude i ta naše za rok.  
 

OLYMPIJSKÁ POCHODEŇ BYLA  

ZAŢEHNUTA I V ČESKÉM BRODĚ 

 
Na to, že děti slaví svůj svátek, se nezapomnělo ani na 1. ZŠ 

v Českém Brodě. Na Den dětí, v půl deváté, zaplnily tělocvič-

nu v budově Chanos týmy z různých koutů světa. 

 

Ţáci niţšího stupně se rozdělili na šest týmů a vybrali si svou 

zemi. Soutěţila Česká republika, Itálie, Španělsko, Sloven-

sko, Japonsko a Brazílie. Týmy, které tvořili ţáci třetích aţ 

pátých tříd, měli do detailů propracované kostýmy a rekvizi-

ty, které byly typické pro jejich zem. Celé olympijské hry 

zahájila paní ředitelka Drahomíra Čutková spolu s učitelkou 

Renatou Šaldovou, která zároveň vše moderovala a přišla  

i s nápadem. „Prvotní nápad olympijských her jsem měla já, 

ale na všem, včetně organizace, se podíleli všichni učitelé 

z budovy Chanos,“ říká usměvavá Renata Šaldová. 

Po skončení úvodního ceremoniálu se kaţdá země představi-

la a zazněla i její hymna. Na programu bylo také kulturní 

vystoupení kaţdé země. Jednotlivé země předvedly, co je pro 

ně typické. Kdyţ skončil program v tělocvičně, přesunuli se 

všichni na venkovní hřiště, kde byla zaţehnuta olympijská 

pochodeň. A potom hurá do soutěţení. Připraveno bylo ně-

kolik disciplín. Soutěţilo se ve skoku do dálky, shazovaní 

plechovek, trefování se míčem do klobouku atd. Kaţdý zís-

kával body, které pak sečetli a z kaţdého druţstva byli vy-

hlášeni tři nejlepší olympijští bojovníci. „Tohle je vlastně 

první ročník, ale do budoucna bychom z toho rádi udělali 

tradici,“ dodává učitelka Šaldová. 

O kousek dál, u hlavní budovy 1. Základní školy, soutěţili 

starší ţáci z druhého stupně. Pro ty byly přichystány také 

nejrůznější, ale o něco těţší, úkoly. Například uvázat uzel 

podle zadání, nejrůznější úkoly v parku, ale i šplhání po la-

novém hřišti. 

Veronika Sobíšková  

 

Výlet do Anglie 

 
Dne 3. 5. 2009 jsme vyrazili na cestu do Anglie, čekal nás 

přejezd přes Německo, Belgii a Francii.  

 

Kolem 8. hodiny ranní jsme dorazili do Calais, tam jsme 

najeli s autobusem do trajektu. Trajektem jsme pluli asi hodi-

nu přes kanál La Manche do Doveru. Doverské útesy nás 

uchvacovaly uţ z přístavu. Bohuţel jsme nemohli navštívit 

doverský hrad, protoţe měli zavřeno. Kdyţ jsme dorazili do 

Canterbury, navštívili jsme katedrálu. Byli jsme ubytováni 

v rodinách. Druhý den jsme navštívili Londýn. Třetí den 

jsme uţ, bohuţel, museli vyrazit na zpáteční cestu. Ale uţ 

jsme nepluli trajektem, protoţe jsme jeli eurotunelem. Byl to 

krásný záţitek.  

Viktor Drchota 8. A a Kristýna Oubrechtová 6. A 

 

XV. ROČNÍK TURNAJE VE VYBÍJENÉ 

 
Tradiční turnaj ve vybíjené pořádala Základní a Praktická 

škola v Českém Brodě již po patnácté. 

 

Jako kaţdý rok, místní ZŠ a PrŠ pořádala turnaj ve vybíjené 

pro okolní školy. Letos se do boje o pohár zapojil mimo Čes-

kého Brodu také Kolín, Kouřim, Kutná hora, Býchory, Úva-

ly a další. Turnaj se konal na hřišti českobrodského gymná-

zia, jako tomu bylo i minulý rok. 

Celý turnaj odstartoval v devět hodin ráno a trval celé dopo-

ledne. Poslední finálový zápas hráli domácí se soutěţícími 

z Býchor, kteří se turnaje účastnili letos poprvé. „Byl to boj 

do poslední chvíle a navíc Býchory byli letos nováčci, a tak 

jsme je neznali. Je vidět ţe jsou trénovaní,“ říká ředitelka ZŠ 

a PrŠ Marie Šnajdrová. Paradoxem soutěţe byli nejen nováč-

ci z Býchor, ale i úvalští soutěţící, kteří minulý rok získali 

pohár a letos byli poslední. 

„Všechna utkání byla těţká, ale nejtěţší bylo to finálové“, 

dodává ředitelka Šnajdrová. 

V začátku totiţ Český Brod jasně vedl, ale poslední zápas se 

jim bohuţel nevydařil. 

„Já jsem s výsledkem velice spokojený. V našem druţstvu 

byla navíc převaha dívek, takţe o to víc je pro nás vítězství 

cennější“, říká vedoucí býchorského druţstva Martin Dalec-

ký. Vítězové obdrţeli pohár a spokojení s dobrou náladou 

mohli odjet zpět domů. 

Veronika Sobíšková 

 

„Brodění“ ze zákulisí 

 
A už zase slyším slovo „brodění, brodění“ ze všech stran. Je 

přibližně duben, přesně si nepamatuji, ve škole se to začalo 

hemžit. Nápad kolegyňky se ujal a už to jede – hudba, kos-

týmy, choreografie, kulisy, a hlavně děti – žáci jako „herci“. 

Pani učitelky nažhavily šicí stroje a začaly šít, vyrábět kulisy 

a vše potřebné k vystoupení.  

 

Najednou byly ve sborovnách (máme totiţ tři) scénáristky, 

švadleny, choreografky, zvukařky a nevím kdo ještě. Také 

pomohla nejedna maminka, tatínek, babička či děda, ale ně-

kdy to bylo prosit se o pomoc. V týchţ sborovnách se nemlu-

vilo uţ jen o prospěchu, známkách, probírané látce, ale o 

látce na šaty, pobrukovaly se písničky vybrané k té které 

choreografii. Byly to docela dlouhé večery příprav, kdy ro-

dinné povinnosti byly odsunuty na vedlejší kolej, jen aby vše 

vypadalo jako doopravdy.  

Nastal den B – Brodění. Všichni jsme se probudili do dešti-

vého rána a mě hned popadla lítost, ţe je vše ztracené, tolik 

hodin připrav a nic z toho. Ale deštivá opona se rozevřela a 

vystoupení naší školy mohlo začít. Vyhrazený prostor před 

budovou naší školy na Husově náměstí se změnil na středo-

věký Velký rynek – „Staromák“ – v Praze, i s krásným orlo-

jem v plné jeho parádě. Já sama jsem byla v srdci dění a ne-

přeţenu, kdyţ řeknu, ţe jsem na 30 minut zapomněla na rea-

litu a ocitla se v 3D na zmíněném náměstí let dávno minu-

lých. Bednáři, kominíci, zedníci, koudelníci, dráteníci, cibu-



18                                                                                                           7 –  8/2009 

 

láři, ševci, perníkáři a spousta dalších řemesel se zde střídalo 

jako na drátkách. Kdyţ zazvonil zvonec v kostlivcových 

rukou na orloji, přišlo mi líto, ţe je uţ konec. Ten výraz, 

jakým děti, ať uţ ty malé, nebo větší hrály své role, byl 

opravdu úţasný, pro mne aţ dojímavý. Čím větší nasazení  

a úsilí je za prací, tím sladší odměnou je úspěch.  

Všem, co přiloţili nějakou měrou ruku k tomuto pěknému 

dílku, chci aspoň takto poděkovat – velkým aplausem. Škoda 

však nepříliš domyšleného časového harmonogramu celého 

Královského brodění, neboť odpolední průvod byl ochuzen 

právě o tyto středověce okostýmované děti. Pro tyto malé 

děti by bylo velice náročné „být ve škole a v akci“ celou 

sobotu uţ od devíti hodin ráno do večerních hodin, a tak si je 

rodiče odváţeli uţ po dopoledním programu. 

Ľubica Spurná  
 

DIVADLO J. K. TYLA MÁ ZA SEBOU  

PREMIÉRU JIŢ DRUHÉ OPERKY 

 
Herecký, ale i pěvecký talent předvedli žáci 2. C v divadélku 

J. K. Tyla. V úterý 23. června zde předvedli svou, v pořadí již 

druhou operku, tentokrát o Červené Karkulce. V minulém 

školním roce si pro rodiče a učitele připravili operku o Bu-

dulínkovi.  

Děti zahrály a zazpívali klasickou, v závěru trochu poupra-

venou, pohádku o Červené Karkulce. Nemohl v ní samozřej-

mě chybět také vlk, babička a myslivec. Libreto a hudbu této 

operky má na svědomí notoricky známá dvojice – Jaroslav 

Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Z formy představení – operka – lze 

vyčíst, ţe se nejednalo o mluvené slovo, nýbrţ o zpívanou 

pohádku. Ţáci celý příběh odzpívali s přehledem, za coţ jim 

byl na konci věnován dlouhý a bouřlivý potlesk. Hudebně je 

doprovázeli dva z řad druháků, kteří hráli na flétnu a dřívka. 

Nechyběl ani klavír, na který hrála samotná třídní učitelka 

Květa Vostruhová. Pro publikum byly připraveny sólové 

výstupy jednotlivých postav, ale nechyběl ani lesní sbor, 

který provázel herce i publikum celým představením. 

Veronika Sobíšková 

Z činnosti skautského střediska  

„Ing. Ládi Nováka“ Český Brod 
 

Ohlédnutí za Pochodem pohádkovým lesem – 

POPOLESem 2009 

 
V sobotu 30. května 2009 uspořádali členové obou českob-

rodských skautských středisek tradiční, již 27. ročník, Pocho-

du pohádkovým lesem, Českobroďákům známým pod zkrat-

kou Po-Po-Les. 

Hlavním faktorem, ovlivňujícím letošní ročník, bylo beze-

sporu počasí: zatímco na prakticky všech dosud letos uspořá-

daných akcích nám počasí víc neţ přálo, na Popolesu nám to 

opravdu všechno „vynahradilo“ jiţ od páteční přípravy. 

Všechny papírové kulisy důmyslně skryté pod řadou plachet, 

auta s materiálem zapadávající na rozbahněné cestě, promo-

čení lidé. A pršelo, pršelo a pršelo… 

Ale protoţe skauti se nevzdávají, i v tomto počasí jsme při-

pravili trasu s celkem 14 zastaveními – pohádkami, a zázemí 

na loučce za Zahradami. A doufali jsme, ţe tak jako jsme 

vytrvali my, vytrvají i návštěvníci a alespoň někdo v sobotu 

přijde. 

Svatý Petr se nad námi opravdu smiloval a v sobotu dopo-

ledně déšť ustal. Návštěvníci Pohádkového lesa tak mohli 

projít celkem klidně zhruba 2,5 km dlouhou trasu, na které se 

postupně setkali s řadou klasických pohádek – Vlkem a Čer-

venou Karkulkou, Motýlem Emanuelem s Makovou panen-

kou, Ferdou Mravencem a Beruškou, Líným Honzou, Dlou-

hým, Širokým a Bystrozrakým, rytířem a drakem, vodníky, 

čerty či princem a princeznou a řadou dalších. U kaţdé po-

hádky čekal na děti nějaký tu jednodušší, tu sloţitější úkol, 

po jehoţ splnění dostaly skladkou odměnu. A na závěr si 

všichni na louce opekli vuřty a pak uţ se mohli, sice trochu 

mokří, rozejít do svých domovů. 

Na nás pak zbylo ještě uloţit všechny pohádky zase 

k ročnímu spánku, sbalit veškeré vybavení (přitom, abychom 

neřekli, jsme dostali ještě jednu vodní spršku), odvézt jej do 

Brodu k sušení a tím celý letošní 

Popoles uzavřít. 

Celkem nás příjemně překvapilo, 

ţe i přes podmínky, které letos 

panovaly, navštívilo Pohádkový 

les zhruba pět stovek lidí. Rádi 

bychom všem našim návštěvníkům 

poděkovali. Náš velký dík patří 

také všem podnikatelům, firmám a 

lidem, kteří pořádání této akce 

podpořili materiálně, finančně či 

věnováním části svého volného 

času a pomocí přímo na místě. 

Věříme, ţe se všem letošní Popoles 

líbil a ţe se společně sejdeme opět 

za rok v Pohádkovém lese. 

Věra Plívová a Pavel Corradini – 

„Korádo“ 

Další informace a fotky naleznete 

na webových stránkách našeho 

střediska www.cesbrod.cz/skaut7 

nebo kolínského deníku http://

kolinsky.denik.cz/zpravy_region/

ko_popoles20090531.html 

http://skaut7.rajce.idnes.cz/poples_2009_vera/
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Junák, svaz skautů a skautek ČR 

středisko Ing. Ládi Nováka Vás zve na 

ZÁVOD ODVAHY A ZRUČNOSTI 

ŠEMBERSKÁ DVANÁCTKA 

 
Chcete si vyzkoušet pohyb v lese a zálesácké dovednosti, 

jako je řezání dřeva, orientace v mapě, rozdělání ohně či 

stavba stanu? 

Chcete se zapotit při luštění tajných zpráv? 

Chcete zaţít trochu adrenalinu při 

překonávání vodních toků a 

přírodních  i umělých překáţek? 

Tak si přijďte zasoutěţit   

s námi! Soutěţí se ve 12 

disciplínách, vítěz kaţdé 

kategorie obdrţí věcnou cenu  

a kaţdý účastník obdrţí diplom. 

Závod je určen pro dvojice 

závodníků ve věku od 6 do 99 let. Děti 

do 15 let mohou závodit pouze s doprovodem nebo 

písemným souhlasem rodičů. 

Uskuteční se v sobotu 26. září 2009 na louce za Zahradami 

(tam, kde končí Pochod pohádkovým lesem). Prezence  

v 9.00 hodin. 

Další informace, podrobnosti a pravidla naleznete na 

www.cesbrod.cz/skaut7 na přelomu srpna a září. 

 

Na šachy jsme „dobrý“ 

 
Zhodnocení sezóny druţstva A 

Náš A tým nastoupil do krajského přeboru jako „papírově“ 

nejslabší muţstvo, a všeobecně se očekávalo, ţe skončí na 

posledním, 12tém místě. Úkol byl tedy jasný, udrţet se 

v soutěţi. 

Po sehrání poloviny soutěţe však náš tým byl na 

neuvěřitelně krásném 5tém místě. 

Nastavené tempo však nebyl s to udrţet a postupně se 

propadl aţ na konečné 10té místo. Vytyčený cíl se 

však splnit podařilo, a proto je moţné sezónu 

hodnotit jako úspěšnou. 

Ivan Koudelka 

 

Zhodnocení sezóny druţstva B 

Druţstvo B, sloţené z větší části 

z dorostu, nemělo stanovené 

ţádné větší mety. V regionálním 

přeboru D získalo 16 bodů,  

a díky tomu mezi 12 muţstvy obsadilo 

dobré 5. místo. To je hezký úspěch, na němţ má hlavní podíl 

dobrá docházka hráčů základní sestavy. Z jednotlivců si 

zaslouţí vyzdvihnout hlavně výkony Víta Moravce, Ivana 

Koudelky, Jana Fialy. 

Jan Fiala 

 

Zhodnocení sezóny druţstva C 

C tým se 6 body skončil v regionální soutěţi D na 

předposledním 9. místě. To lze povaţovat za neúspěch, ale 

mladí a nezkušení hráči v druţstvu spíše sbírali zkušenosti 

proti ostříleným soupeřům. Příští roky můţeme očekávat 

lepší výsledky.  

Michael Jirásek 

Občanské sdruţení LECCOS 
 

Co jsme podnikli 
 

„Přijďte pobejt!“ aneb Den otevřených dveří v MC 

Kostička – celorepubliková kampaň Sítě MC pořádaná  

u příleţitosti Mezinárodního dne rodiny  

14. 5. 2009 v MC Kostička 

V tento den nás navštívilo několik nových rodičů se svými 

dětmi a ti, kteří nás navštěvují, pravidelně nás přišli podpořit. 

Všechny děti, které k nám přišly si pohrály v naší herně a ve 

výtvarné dílně si vyrobily sluníčka. Den jsme si uţili, přesto, 

ţe lidí, kteří by nás chtěli podpořit, nebo se zapojit do naší 

činnosti přišlo pomálu. Děkujeme všem, kteří nás podporují 

nebo nám fandí. 

 

KOLOBĚŢKIÁDA – 18. 5. 2009 NZDM Klub Zvonice 

V tento den proběhla v klubu historicky první koloběţkiáda. 

Výborná účast podpořená ještě lepšími výkony soutěţících 

byla základem prima odpoledne.  

Mladší kluci: 1. Vašek, 2. Jirka, 3. Honza, Matouš 

Dívky: 1. Ţaneta, 2. Lucka, 3. Kačka 

Velcí kluci: 1. Martin, 2. Vašek, 3. Gágo 

 

„Jak se na mateřské dovolené nezbláznit?“ – 28. 5. MC 

Kostička 

Na této přednášce s doktorkou Ludmilou Bartůškovou 

(dětský a dospělý psychiatr) jsme prodiskutovaly daná 

témata Co potřebují děti? A co tatínkové (manţelé/partneři)? 

A co maminky? Mohou být naplněny potřeby všech? 

Především jsme se dozvěděly zajímavé odborné názory na 

danou problematiku a probraly konkrétní témata, která 

v rodinách řešíme. 

 

Den dětí – 29. 5. na zahradě Gymnázia Český Brod 

Na této akci, kterou jsme uspořádali jiţ počtvrté, nám 

nepřálo počasí. Přes vydatný déšť, který se střídal se 

zamračenou oblohou, přišlo téměř 200 návštěvníků. 

Kouzelník Mistr Waldini uvízl v dopravní zácpě a jeho 

vystoupení jsme museli zrušit. Někdy se zkrátka nedaří. 

 

Poděkování patří všem spolupořadatelům, Městu Český 

Brod, MKIC Český Brod (připravily velmi zábavné  

a zajímavé disciplíny) a místnímu gymnáziu. Především 

Honzovi Benákovi (připravil a vymyslel téměř všechny 

disciplíny) a jeho studentům, kteří vydrţeli bavit děti  

i přes nepřízeň počasí. 

Velké díky sponzorům: 

Město Český Brod 

Lvíček, Tereza Hollasová 

Papírnictví Havel 

Hračky – Sport, Marie Steinocherová 

Jaroslav Boháč www.sedacisoupravy.cz 

 

Fotografování dětí s rodiči uměleckým fotografem 

Marcelem Rozhoněm – 4. 6. v městském parku 

Během čtvrtečního odpoledne se přišlo do parku na dětské 

hřiště vyfotit 11 maminek s dětmi. Při fotografování 

panovala přátelská atmosféra, která byla na první pohled cítit 

z fotografií, které pan fotograf bravurně zhotovil.  

Díky našemu příznivci panu Marcelu Rozhoňovi, který 

tuto zakázku pro naše sdruţení vyhotovil pouze za reţii  

http://www.cesbrod.cz/skaut7
http://www.leccos.cz/FOTOGALERIE/foto_210509_poradaMC.htm
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a tak přibude zase pár peněz na konto LECCOS. 

Děkujeme. 

 

KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ pro děti – 5. 6. 

Sokolovna Český Brod 

Náhradní představení za neuskutečněné vystoupení na Dni 

dětí. Mistr Waldini předvedl své magické kousky pro dětské 

diváky. Představení si uţilo kolem 60 dětí a líbilo se snad  

i jejich rodičům. 

 

Děkujeme Městu Český Brod za finanční příspěvek  

a Sokolu za poskytnutí prostor k pořádání této akce pro 

děti. 

 

ZNAKOVÁNÍ S MIMINKY – informační schůzka  

a seminář – 4. 6. a 18. 6. v MC Kostička 

Lektorka znakování paní Pavla Stoklasová připravila 

seminář o metodě znakování s miminky, ve kterém se rodiče 

těch nejmenších mohli dozvědět, proč je přínosné 

komunikovat se svými dětmi přirozenými znaky a gesty  

a naučit se jak tyto znaky pouţívat a zařadit je do běţného 

ţivota rodiny. 

 

VÝLET NA KOZÍ FARMU – 12. – 14. 6. děti z Klubu 

Zvonice na kozí farmě v Milkovících 

Koordinátor Klubu Jarda Nouza připravil tento víkend 

v podobném duchu, jako byl jarní víkend v Kříţlicích. Děti 

si vyzkoušely praktické věci ze ţivota a učily se 

samostatnosti.  

Kromě výletu na zámek v Dětenicích, houbaření a hraní 

různých her měly moţnost vyzkoušet si jek se o kozu domácí 

postarat, jak ji podojit a ochutnat vlastnoručně nadojené kozí 

mléko. Velký úspěch mělo spaní na seně, které s radostí 

vyměnily za noc ve stanu. Výlet si všichni uţili a při 

zpáteční cestě se ještě zastavili v rodinné zoo v Chlebech. 

 

Co plánujeme 
 

30. 6. 2009 od 15.00 hod. – Slavnostní zakončení školního 

roku aneb Den otevřených dveří v NZDM Klubu Zvonice 

 
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 Čurgaliová, 

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

  

S Klubem Zvonice vyrazíme o prázdninách na týden opět 

do Kříţlic, ale také vodácký zájezd na řeku Otavu. 

 

Nový program v MC Kostička od září 2009 

Od září 2009 čeká všechny, kteří naše sluţby vyuţívají nový 

rozvrh, který se tomu předešlému bude velmi podobat. 

Snaţili jsme jej sestavit podle potřeb našich klientů  

a finančních moţností našeho sdruţení. Opět zde najdete 

kurzy angličtiny s rodilým mluvčím nebo kurzy keramiky 

pro děti. Nově vzniklým krouţkem bude půlhodinový blok 

nazvaný Hrátky v náručí, ve kterém se lektorka bude 

věnovat rodičům a jejich dětem ve věku od 4 měsíců do  

1 roku. Náplní krouţku bude nejenom učení se naslouchat 

dítěti a práce s prohlubováním citových vztahů, ale také 

pomoc maminkám v začátcích při péči o dítě. 

Dalším novým krouţkem budou Hrátky na dospěláky. 

Tento krouţek je určen rodičům s dětmi ve věku od 4 do 7 

let. Jak název napovídá, děti si zde budou hrát na dospěláky. 

Vyučí se zde například kuchařskému umění nebo tanečním 

dovednostem. Lektorky mají v plánu hravou formou děti 

vzdělávat v etice a kultuře vůbec.  Dita Nekolná 

 

Z činnosti Českého svazu ochránců přírody 

 
Naše 05/04 ZO Českého svazu ochránců přírody Český Brod 

měla v roce 2008 pouze 10 členů.  

 

V  roce 2008 pokračovala spolupráce naší základní 

organizace se ZO ČSOP Koniklec při přípravě naučné 

stezky v Zahradách. Připomínkovali a doplňovali jsme texty 

tabulí naučné stezky. Dodali jsme některé fotografie pro 

tabuli „jak cestují rostliny“ a pro leták „Naučná stezka 

ZAHRADY“. 25. dubna jsme pomáhali při osazování tabulí 

na naučné stezce a při značení trasy naučné stezky a 3. 

května jsme se zúčastnili slavnostního otevření naučné 

stezky. 

V roce 2008 jsme podali ţádost o grant na náš projekt  

s názvem „Český Brod pro přírodu 2008“ a od města Český 

Brod jsme obdrţeli částku 4 000 Kč. V rámci uvedeného 

projektu jsme vyrobili 45 kusů ptačích budek, které postupně 

vyvěšujeme v Masarykově aleji, na trase naučné stezky 

v Zahradách a na stezce Břetislava Jedličky Brodského. Dále 

jsme v rámci asanačních prací na „první louce“ v Dolánkách 

odstranili část náletových dřevin a tím zabránili dalšímu 

zarůstaní této louky, na níţ se ještě v nedávné době 

vyskytovaly vstavače a která je vyuţívána jako startovní  

a cílový prostor při turistických závodech a je jiţ tradičně 

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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cílovým prostorem 

při oblíbené akci 

„Pochod 

pohádkovým 

lesem“. Za účelem 

zpřístupnění louky 

ze Zahrad jsme 

obnovili lávku 

přes Šemberu. 

Z důvodu 

neuskutečnění 

plánované akce 

„Den 

Země“ (úklid údolí Šembery v Dolánkách) jsme část grantu 

vrátili do rozpočtu města. 

Dále jsme v loňském roce pomáhali Klubu českých turistů při 

pořádání turistických akcí „Krajem bitvy u Lipan“  

a „Českobrodská padesátka“, v zimě jsme provozovali 

krmítkovou trasu pro zpěvné ptactvo, vykonávali jsme stráţní 

sluţbu (dva členové ZO jsou členy Stráţe přírody), atd. 

Za 05/04 ZO ČSOP Český Brod  

Ing. Václav Čokrt a Vít Karban 
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Aktuality a čtenáři nám píší… 

Za Karlem Kundrumem 
 

Před nedávnem jsem si s chutí přečetl povídání přítele Ady Hájka o činnosti byvšího di-

vadla PRO 116. Mimo jiné se mi před očima odvíjel film s těmito názvy jednotlivých 

jeho částí: Na úvod pochopitelně satirické leporelo KAZISVĚTI s premiérou památného 

30. 4. 1961, pokračují nesmrtelní Trosečníci na Šembeře, trampské večery Osado, osado 

a Ve stínu totemu, pásmo černošské poezie Černé blues a české poezie… mít doma cvrč-

ka. Pohádky pro děti a pravidelné relace pro místní vysílání rozhlasu po drátě s nezapo-

menutelným gongem paní ředitelky nebo reminiscence představení Vykradeno z Vykra-

dena praţského divadla Rokoko, či Jonáš je jen pro někoho doma praţského Semaforu.  

A víte, co má tento seznam společného? Nic neţ to, ţe hudební část všech těchto předsta-

vení instrumentoval, korepetitoval a velmi často i skládal Karel Kundrum. Drţitel kapel-

majstrovské taktovky orchestru našeho divadla maturoval na českobrodské jedenáctiletce 

v roce 1957, o pět let později dokončil dopravní fakultu ČVUT. Řekl bych, ţe muzika 

pro něho byla vţdy důleţitější neţ dopravní inţenýrství a věnoval jí veškerý volný čas. 

Ostatně rodinné zázemí jej k tomu vţdy předurčovalo.  

Ten seznam byl tentokrát bohuţel smutnou připomínkou toho, ţe Karel KUNDRUM  

v pondělí 6. července 2009 zcela překvapivě a nečekaně ukončil svoji pouť po tomto 

slzavém údolí ve věku 69 let. Připravovaného výročí zaloţení divadla PRO 116 se jiţ 

tedy nedoţije a vzpomínkové DVD budou muset připravit jiní.  

Vy všichni, kteří jste Karla znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku. On si ji totiţ 

opravdu zaslouţí… 

–jp- 

Z jedné strany přichází stařičký sekáč Bunk Johnson, z druhé Louis Armstrong v man-

šestrákách. V ostudném slamáku a v holínkách, sosákem trumpety pije žitnou žalu. Tu 

mezi nimi vhoupne se na prkna v nahotě černé kobry Josephina Baker. Všichni tři tančí  

a zpívají – všichni tři jsou smutní jako ryby v modrém pokoji. Jejich mládí je dávno pryč  

a naše – pomalu taky. (z Uzlového písma Ivana Diviše) 
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Jak jsme začali jezdit na vodu 

 
Ve svém vzpomínání na začátky vodní turistiky se nechci pasovat na velikého pamětníka a znalce. Na vodu se jezdilo za první 

republiky a vodní trampové a skauti se sdružovali k výjezdům na vodní toky ČSR.  

 

My jsme se chtěli v padesátých letech také začlenit, ale jak? Trempink 

byl postihován jako produkt západu, naprosto nevhodný pro socialistic-

kou mládeţ. Skauti byli rozehnáni a zrušeni, protoţe by negativně ovliv-

ňovali výchovu mládeţe v duchu socialismu. Technické vybavení? Lodě 

i pádla měli jen lidé, co si je pořídili před válkou. Jak kanoe, tak kajaky, 

to byly skvostné ukázky řemeslné truhlářské práce, se kterými ale byla 

jízda na řece pro začátečníka obtíţná pro moţnost snadného poškození 

lodi. Začátečník potřebuje něco bytelnějšího nebo levnějšího neţ se naučí 

v řece rozeznávat kameny a mělčiny. 

V roce 1957 vyšel inzerát, ţe se prodává stavebnice kajaku pro mladé 

začínající vodáky. Se spoluţákem Milanem Neumannem jsme si staveb-

nici objednali. Přišel objemný a těţký balík, který obsahoval dva dřevěné 

špalíky, laťky, 6 kusů sestavených ţeber, dvě role pevnějšího toaletního 

papíru a zlomky celuloidových pravítek. S obráběním špalíků do tvaru paraboloidu nám musel pomoci truhlář. Laťky jsme 

přišroubovali k ţebrům a oběma parabolickým špičkám a kostra kajaku byla hotová. 

V drogerii jsme zakoupili aceton a v něm začali rozpouštět zlomky pravítek, aţ vzniklo hustší acetonové lepidlo. Toaletním 

papírem jsme potáhli kostru a napustili lepidlem. To se opakovalo do patnácté vrstvy. Kdyby tehdy existovali čichavci aceto-

nu a toluenu, byli bychom mezi prvními narkomany. Vrchní díl kajaku jsme potáhli nepromokavým plátnem a kajak byl ho-

tový. Samotný výjezd však byl obtíţný. Bylo nám patnáct let a dostat se v těch letech na řeku bylo dost odváţné. Kajaky 

jsme měli vyzkoušené jen na Podviňáku. S radostí jsme vyuţili příleţitosti, ţe o rok starší studenti pod vedením tělocvikáře 

Jaroslava Hrubého jedou organizovaně na vodu a připojili jsme se k nim. Oni měli půjčené od rybářů mírně rozeschlé prami-

ce a my dva papírové kajaky a tak jsme se vydali na Vltavu z Českého Krumlova. To byl červenec 1958. 

Jeden den jsme měli na nácvik základních dovedností kaţdého vodáka a druhý den jsme se vydali na první putování po řece. 

V lodním pytli stan a deku a náhradní oblečení, to nám tehdy vezli na pramici. Kotlík byl pro 12 osob bez vařiče. Udělala se 

trojnoţka a vařilo se na ohni. Tedy spíše ohřívalo z konzervy. První dva dny byla pohoda, nebe modré jako šmolka, jízda 

klidná, přerušovaná přetahováním pramic přes zavřené jezy. Lehké kajaky se přenesly jednou rukou. Třetí den to zprvu vypa-

dalo na déšť, ale rychle to přešlo v stabilní a vydatný liják. Jelo se v pláštěnkách. Stejně vody nahoře jako dole. Na kaţdé 

pramici byl vyčleněn jeden muţ na vylévání vody. Ešusem neustále vybíral vodu, která se valila mezerami mezi prkny,  

a stejné mnoţství přitékalo deštěm. Večer jsme stany stavěli do bahna. Večeře studená, bez ohně, jen chleba se salámem. 

Stanovat se tenkrát mohlo všude, kde koho napadlo. Kempy nebyly. Ráno jsme se probudili opět do lijáku a v řece teklo  

o metr více vody. Čekaly nás obávané Červenské proudy. Orlická přehrada se teprve stavěla. Se zorničkami rozšířenými stra-

chem jsme se řítili řekou a soustředili jsme se 

jen na udrţení lodě v proudu. Jezdilo se bez 

vest a přileb a udělat se za velké vody 

v Červenských proudech znamenalo velké 

nebezpečí pro vodáka a tutovou ztrátu lodě. 

Hrad Zvíkov a Orlík jsme neměli čas zaregis-

trovat, natoţ se kochat téměř posledními po-

hledy na oba hrady z koryta původní řeky. V 

roce 1960 byla dokončena Orlická přehrada a 

Červenské proudy navţdy zmizely pod hladi-

nou vodní nádrţe. My jsme v mţiku dojeli do 

Kamýku nad Vltavou a ukončili tak první 

naše vodácké putování. Od roku 1958 jsme 

v partě utvořené na českobrodské jedenáctilet-

ce a později v partě kolem divadla Pro 116, 

jezdili na české a slovenské řeky aţ do roku 

1974. To uţ jsme začali stavět lodě lamináto-

vé ze skelné tkaniny a epoxidu.  Kolem roku 

1970 se naše parta postupně rozrůstala o naše 

potomky a ti nejvěrnější, co chtěli, aby jejich 

dítka uměla drţet pádlo jiţ v předškolním 

věku, zaloţili rodinnou vodáckou partu a za-

čala se jezdit „Dětská voda“. Parta se schází 

dodnes a vzpomíná na junácké doby na vodě.  

Áda Hájek   

(ilustrační foto z archivu ČBZ) 
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Historické miniatury 

Stručné dějiny Liblic 

 
Osudy Liblic byly odedávna spojeny s osudy Českého Brodu. 

Nejprve spolu s Brodem byly součástí biskupských, později 

arcibiskupských statků, koncem 16. století se dokonce staly 

majetkem města Českého Brodu a dnes jsou jeho součástí. 

 

V 
 letošním roce uplyne 720 let od první zachované 

písemné zmínky o Liblicích z roku 1289. První pí-

semná zmínka však neznamená vznik nebo zaloţení 

vesnice. Archeologické nálezy ukazují na osídlení této loka-

lity jiţ v mladší době kamenné, ve 4 století př. n. l. Příhodná 

poloha na trase významné obchodní tepny vedla k trvalému 

osídlení. Období po smrti Přemysla Otakara II. můţeme cha-

rakterizovat jako období neustálených politických poměrů. 

Odpor proti braniborské okupaci zpočátku sjednotil zájmy 

české šlechty, která usilovala o obnovení královské moci 

v zemi. Na druhé straně se šlechta chopila iniciativy, aby 

získala pod svůj vliv instituce, které byly původně králov-

skými – zemský sněm a zemský soud. V čele skupiny, která 

trvala na obnovení královské moci, stál biskup Tobiáš 

z Bechyně, který měl své statky v okolí nynějšího Českého 

Brodu, k nimţ patřily i Liblice. Proti této skupině vystupova-

li stoupenci Záviše z Falkenštejna, kteří plenili biskupské 

statky. V roce 1289 si biskup Tobiáš z Bechyně stěţuje králi 

Václavovi II., ţe byly zpustošeny jeho statky a mezi nimi  

i Liblice a Brod, tehdy Biskupský. Teprve v roce 1418 se 

dostaly Liblice do světských rukou. Arcibiskup Konrád 

z Vechty zastavil dvůr v Liblicích Janovi Smrţovi (sekretáři) 

z Kostelce nad Černými lesy. Ten však padl v bitvě pod Vy-

šehradem r. 1420 a od té doby o dalších majitelích a osudech 

vsi nic nevíme. Teprve od roku 1461 můţeme sledovat ne-

přetrţitě její majitele. V roce 1461 se dostávají Liblice do 

drţení Janovi Pardusovi z Vrátkova, Janovi z Trojanovic  

a Šimonovi ze Stráţnice majestátem krále Jiřího. V roce 

1472 se stává jediným majitelem Jan ze Stráţnice. Z doby 

jeho vlastnictví je doloţena zpráva o budování rybníka u 

Liblic v r. 1496. V roce 1507 přecházejí práva na ves Liblice 

na Zikmunda a Petra z Trojanovic, kteří krátce na to postu-

pují drţbu na bratry Jana Bradáče a Václava Bradáče 

z Toušeně. Podle smlouvy z roku 1508 přecházejí Liblice na 

Václava Bradáče z Toušeně, který v roce 1510 buduje další 

rybník. V nadcházejících letech se stala majitelkou neteř 

Václava Bradáče, dcera Jana Bradáče, Anna, která v roce 

1527 postupuje svému manţelovi Jiříkovi Vachtlovi 

z Pantenova po své smrti Liblice. Po něm drţí Liblice Joa-

chym Vachtl z Pantenova, dále jeho syn Vachtl z Pantenova, 

který r. 1579 postoupil Liblice svému zeti Petru Šturmovi 

z Hyršfeldu. V roce 1583 tentýţ prodává Liblice obci města 

Českého Brodu pro potřeby českobrodského špitálu. Na 

oplátku obdrţel kromě peněz i dva dvory v Kounicích, které 

náleţely záduší českobrodského kostela. Opis trhové smlou-

vy se zachoval v městské knize, tzv. Kopiáři z let 1550 – 

1887. Ta část, která zachycuje popis prodávaného majetku, 

je pro zajímavost zde uvedena: „...tvrz a ves Liblice, při tej 

tvrzi dvůr se vším k tomu příslušenství, s dědinami ornými  

i neornými, s osetými i neosetými, s lukami, s pastvištěmi, 

s mlejnem i se vším nádobím nyní k němu přináleţejícím, 

coţ v něm i při něm jest, se zahradami, porostlinami, 

s břehy, vrbinami, s rybníky velkými i malými, se sádkami, 

s haltýři i se dnem a s rybami, coţ v nich jest, téţ s dvorem, 

kterýţ jest od pana Matěje Brodského z Větčína, Jeho milosti 

císařské pana rychtáře v Brodu Českém a téţ roli, kterou jest 

od Jana Machánka, souseda města Brodu Českého, koupil  

i s dvory kmetcími, s krčmou, s platem podle register 

purkrechtních, v tej vsi s lidmi poddanými, osedlými i neo-

sedlými, i z těch gruntův zběhlými, i s těmi dvory kmetcích 

v tej vsi na něho odúmrtí i jinak připadlými, i také s tím, coţ 

by jemu na týchţ dvořích i na jiných v téţ vsi Liblicích pe-

něz gruntovních nebo purkrechtních aneb odúmrtí na něho 

připadlých bráti náleţelo…“ To vše prodal městu za 15 000 

kop grošů míšeňských a za dva kmetcí dvory v Kounicích. 

Město se však z nově nabytého majetku netěšilo dlouho. 

V roce 1623 byly městu za účast v protihabsburském odboji 

všechny statky konfiskovány a prodány Karlu kníţeti 

z Liechtensteina, který je i s Liblicemi připojil 

k zakoupenému černokosteleckému panství. Třicetiletá válka 

ničivě zasáhla blízké okolí Liblic i samotné Liblice nesly 

následky. Český Brod postihl v roce 1628 ničivý poţár, 

v roce 1639 město vydrancovalo a opět vypálilo švédské 

vojsko. Z těchto pohrom se Český Brod vzpamatovával aţ 

do přelomu 17. a 18. století, kdy se ţivot ve městě dostával 

do normálních kolejí. Po skončení 30. leté války v polovině 

17. století hospodařil v Liblicích jediný sedlák Jiří Zárybnic-

ký na 72 stryších půdy (asi 21 ha), vlastnil dva potahy, 2 

krávy a 3 jalovice. Ostatní selské grunty – Nezavdalovský, 

Klemperovský, Zikmundovský – byly rozbořené a pusté, 

rovněţ tak grunty chalupnické – Buchoslavovský, Čapskov-

ský a Doskočilovský. Celkem bylo pustých 229 strychů 

(přibliţně 69 ha) půdy. Válkou utrpěl pravděpodobně také 

liblický mlýn, který však z dostatku mlýnů v okolí nebyl 

obnoven. Při něm stávala jirchářská valcha, kterou si pronají-

mal jirchář z Českého Brodu. Mlýn byl poháněn vodou ze 

struhy tekoucí z Českého Brodu. V roce 1677 byly jiţ opuš-

těné grunty opět obsazeny a k Jiříkovi Zárybnickému přibyli 

B. Jambora, Š. Světický, M. Misar, J. Povolný, M. Svoboda 

a J. Lepšík. Všichni museli robotovat na kníţecích polích. 

Čtyři sedláci museli tři dny v týdnu dávat potah a jednoho 

pěšího robotníka po celý den a tři chalupníci museli roboto-

vat celý týden při mlácení obilí a jiných pracích. Tento přes-
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ný popis gruntů a povinností poddaných je znám díky zacho-

vanému urbáři černokosteleckého panství z r. 1677. V té 

době náleţela ves správně k přistoupimské rychtě a do Při-

stoupimi byla také přifařena ke kostelu sv. Václava. Kníţeti 

patřil v Liblicích dvůr, který byl dosti rozlehlý. Jeho součástí 

byla i někdejší liblická tvrz, z níţ se ještě v polovině 17. sto-

letí vyuţívala kuchyň s pecí, sklepy, špýchar a chlévy. 

V celém dvoře se vyuţívalo kromě obytných prostor celkem 

sedm chlévů, čtyři maštale, dvě stodoly. Střechy budov byly 

pokryty došky a šindeli. Obyvatelé vyuţívali jednu roubenou 

studnu s rumpálem. Ve dvoře stál ještě zrušený ovčín se 

studnou, štěpnice, uprostřed dvora byla louţe pro pernatou 

drůbeţ. Celý dvůr byl obehnán zčásti pleteným plotem  

a zčásti omítnutou zdí krytou šindelem. Ve dvoře se chovalo 

15 taţných volů, 20 krav, 1 býk, 21 jalovic, 5 sviní, 1 kanec, 

5 krůt a 1 krocan, 8 husí a 1 husák, 5 kachen a 1 kačer, 10 

slepic a 2 kohouti. Na chod dvora přihlíţel šafář se šafářkou, 

kteří měli k ruce šest pacholků, tři děvečky, dva lidi ke skotu 

a sviním a jednoho řezáče. Kromě uvedených gruntů a dvora 

stál v Liblicích pod hrází rybníka Nouzova (dříve Nouzovec) 

mlýn zvaný „Nouzovec“, který byl v roce 1677 nově vysta-

věn a zařízen na mletí mouky a drcení krup nebo jáhel. Měl 

dvojí moučné sloţení a tři sloupy (drtidla). V polovině 17 – 

století byly Liblice obklopeny soustavou rybníků, kterým se 

říkalo: Lacina, Starý rybník, Okřínek, Nouzovec, Chodotín, 

V pastviších, Rákosnatý a Netřeba. Na sever od vsi byla ba-

ţantnice. Liblice se od poloviny 17. století nijak výrazně 

nerozrostly. Ještě v roce 1788 je zaznamenáno sedm popis-

ných čísel, coţ počtem odpovídá mnoţství statků ve vsi. 

Vedle nich tu stál dvůr, mlýn „Nouzovec“ a usedlost 

„Chodotín“, později zvaná „Tůmov“ podle Josefa Tůmy 

z Kostelce nad Černými lesy, který se tu usadil v roce 1804. 

K významným počinům došlo v roce 1838, kdy zde kníţe 

Liechtenstein postavil cukrovar. K roku 1843 je v Liblicích 

zaznamenáno 13 domů a 123 obyvatel. 

Z pramenů čbz, autorka článku Zuzana Miškovská 

 

Vysvětlivky: kmetcí dvůr = poddanský (selský) dvůr, registra 

purkrechtní = soupis podaných statků (gruntů), odúmrť = 

majetek zanechaný bez dědiců 

 

Kino v Českém Brodě 
Biograf a shlédnutí filmu patřilo v minulosti mezi přední 

kulturní zážitky. Mezi první v našem městě patřilo němé ko-

Kaplička v Liblicích, odstraněná při stavbě bytových domů 

…a její demolice v roce 2004 
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kočující kino, které hrálo od roku 1920 v sokolovně nebo 

v dnes jiţ neexistujícím hotelu „U Slunce“. Dne 22. 7. 1930 

se uskutečnilo zahajovací představení v Lido-bio (Lidový 

dům, dnes restaurace U Černého koně). V letech 1939 – 40 

na místě zbořeného domu v ulici Krále Jiřího vybudoval 

Spolek Švehlův dům moderní objekt s velkým sálem podle 

projektu praţského architekta ing. Václava Velvarského. 

V době německé okupace tu hostoval s místními ochotníky 

například i Rudolf Deyl z Národního divadla. Po adaptaci, 

provedené architektem Františkem Bicanem z Českého Bro-

du, zahájilo v objektu v roce 1947 činnost kino Osvěta. Od 

roku 1957 kino promítá na promítacích strojích DRESDEN, 

které dnes provozujeme jiţ jako technickou raritu – jediní 

v republice! Do konce roku 1967 promítalo kino s hledištěm 

na rovné podlaze a s balkonem. V lednu 1968 začala přestav-

ba kina a provoz se přestěhoval do náhradních prostor diva-

dla J. K. Tyla, kde bylo asi 180 míst. V červenci roku 1968 

kino Svět po úpravě opět zahájilo provoz. Bylo vybudováno 

nové hlediště bez balkonu a převýšením sedadel na řadu, 

odkud je velmi dobrá viditelnost na širokoúhlou projekci 

filmu. Byla pořízena nová sklápěcí sedadla, která slouţí 

dodnes. Ve vedoucí pozici kina se po p. Trachtovi vystřídali: 

od roku 1969 p. V. Voslář, do roku 1985 p. Kadláček, paní 

Kadláčková a od ledna 1986 Jitka Pačesová. Ve funkci pro-

mítače se vystřídali: od r. 1950 František Klimt, od r. 1962 p. 

Adamec, od r. 1967 Miroslav Kovář, v r. 1969 Miroslav Po-

spíšil a Václav Zelenka, poslední je p. Jiří Pecka z Kolína, 

který je promítačem od roku 1967 doposud. 

V roce 1997 bylo kino Svět začleněno do Městského kultur-

ního a informačního centra a bylo započato s jeho úpravou 

na víceúčelové zařízení. Byl vyuţit prostor za projekčním 

plátnem, směrem do sálu přistavěna forbína, plátno zavěšeno 

na originální zvedací mechanismus, tak vznikl poměrně vel-

ký jevištní prostor vyuţitelný pro řadu kulturních a společen-

ských akcí. Bylo instalováno nové plynové vytápění, klima-

tizační jednotka pro výměnu vzduchu v sále, přístupové 

chodby a sál byly vybaveny zátěţovým kobercem, provede-

na výmalba celého interiéru a zrekonstruováno sociální zaří-

zení. V roce 1999 byla zrekonstruována vstupní část budovy 

– byly vybudovány nové venkovní schody s přístupem pro 

vozíčkáře nebo kočárky. V dalších letech byl proveden nový 

nátěr střechy a provedena rekonstrukce hromosvodu. Suterén 

budovy po drobné úpravě poslouţil jako nová sluţebna 

Městské policie a později jako pracoviště soukromé agentury 

pro ostrahu objektů Profi Kolín. 

Snaha o přebudování a přizpůsobení objektu kina novým 

poţadavkům vznikla v říjnu roku 2007 na základě iniciativy 

O. s. Magráta. Lucie a Filip Ulíkovi, Linda a Jiří Holanovi, 

Alice Válková a Petr Jirásek oslovili ak. architekta Davida 

Vávru, předloţili mu svůj ideový návrh projektu – přizpůso-

bit objekt na víceúčelové zařízení, případně i pro potřebu 

městské knihovny. Na základě spolupráce s Městem Český 

Brod vypracoval pan architekt Vávra tři studie na úpravu 

objektu. Z důvodu nedostatku financí a potřeby většího pro-

storu pro městskou knihovnu k ţádné úpravě nedošlo.  

Nástupem internetu a vyuţíváním jeho „ neomezených“ 

moţností zájem o kina ochladl, nejen malá kina, ale i multi-

plexy bojují o kaţdého návštěvníka. Přeji tedy objektu kina 

Svět, který v letošním roce zahájil svou sedmdesátiletou 

existenci, nějaké to finanční omlazení a větší zájem filmo-

vých fanoušků. 

Zdenka Bočková, řed. MKIC 

 

Z historie bývalého „Lidového domu“ 

v Českém Brodě 

 
V minulých číslech ČBZ jsme vzpomněli mimo jiné i někdejší 

existenci amatérského divadla v našem městě, nazvaného 

„Divadlo pro 116“. Stejnou číslovku nám letos přináší  

i vzpomínka na vznik dělnického vzdělávacího spolku 

v Českém Brodě, který byl o rok později ustaven a až roku 

1923 se stal majitelem vlastního sídla – někdejšího Lidového 

domu, známého spíše pod jménem „Liďák“. Ve starých roč-

nících ČBZ jsme našli některá fakta, která dále uvádíme. 

Omlouváme se, pokud jsme převzali některé nepřesnosti  

a prosíme případné znalce či pamětníky, aby je napravili. 

Rádi jejich vzpomínky a připomínky zveřejníme. 

 

N eurčité prvky socialismu se objevily v Českém Brodě 

okolo roku 1893. Tohoto roku se sešlo několik 

„soudruhů“ s úmyslem zaloţit vzdělávací spolek dělnický – 

jediné moţné formy socialistické organizace v tehdejší době. 

Výsledkem bylo, ţe 2. července 1893 byly vypracovány a 

zadány ke schválení tehdejším c. k. rakouským úřadům sta-

novy občansko-vzdělávací besedy „Lipany“ v Českém Bro-

dě. Zaloţení tohoto spolku nebylo však povoleno. Dne 30. 

listopadu 1893 byly podány další nové stanovy, název spol-

ku změněn na Dělnický vzdělávací spolek „Pokrok“ pro Čes-

ký Brod a okolí. Po několika opravách byly stanovy schvále-

ny a dne 14. 1. 1894 se konala v hostinci u Hauptvoglů (roh 

Havlíčkovy a Suvorovovy ulice čp. 134) ustavující valná 

hromada za účasti řady významných hostů z Ústředí v Praze, 

Dělnické besedy v Kolíně, z Plaňan a Kouřimi. Nový spolek 

se ihned chopil činnosti, pořádal přednášky, zaloţil knihov-

nu, odebíral a půjčoval časopisy ap. Později byl jeho název 

změněn na Občansko-vzdělávací a dále na spolek 

„Všeodborový“, aţ konečně na spolek „Dělnický dům“. Na 

schůzi roku 1919 se usnesla potřeba vlastního domu-sídla a 

bylo vydáno provolání, aby kaţdý člen sloţil 10 Kčs ve pro-

spěch budoucího Lidového domu. Byl sice vybrán značný 

obnos, který však nestačil. V lednu 1921 byl učiněn pokus 

zakoupit zájezdní hostinec u „Hroznu“, z kterého posléze 

sešlo. Dalším neúspěšným pokusem byla snaha o zakoupení 

hostince pana Nováka na „Bulánce“. Dne 27. září 1922 bylo 

zaloţeno druţstvo „Lidový dům“ a počalo vyjednávání o 
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koupi kaţdého vhodného hostince, který by byl na prodej. Po 

marných pokusech o koupi některého z volných hostinců, 

zakoupilo druţstvo, vlastně jiţ Sociálně demokratická strana, 

nakonec hostinec „U Černého koně“ (čp. 105 v ulici Prokopa 

Velikého) od pana Velicha za 250.000 Kčs a převzalo jej do 

vlastnictví dnem 1. 7. 1923. Ještě téhoţ roku došlo 

k přestavbě, byl vybudován malý sál. Lidový dům byl budo-

ván za vlastní haléře a koruny a hlavně vlastními silami členů 

druţstva. Druţstvo učinilo pak rozhodnutí vybudovat při hos-

tinci velký sál. Z důvodu nedostatku financí byla vyhlášena 

pracovní povinnost a pracovalo se i večer, v neděli a ve svá-

tek. Vše bylo 

hotovo 30. 8. 

a 31. 8. 1924 

zazněl v sále 

první projev. 

Zde je nutné 

připomenout i 

osobnost prv-

ního a jediné-

ho prvorepub-

likového sta-

rosty Františ-

ka Macháčka, 

jehoţ zásluhy 

za téměř dva-

cetiletou čin-

nost v této 

funkci (1919–

1939) se vý-

znamně týkají 

i tohoto objek-

tu .  Kdyţ 

v roce 1941 

zemřel, jeho 

pohřeb byl 

vypraven právě z Lidového domu. 

Lidový dům slouţil od té do-

by věrně občanům, bylo zde  

i nějaký čas kino. Později 

přešel objekt do majetku měs-

ta, které v něm provedlo 

v roce 1968–1969 větší úpra-

vy a přístavby. Restaurace 

byla v provozu poměrně dlou-

ho a je vlastně dodnes. 

V devadesátých letech minu-

lého století byl objekt několik 

let ve správě Městského kul-

turního a společenského stře-

diska a byl vyuţíván 

k pořádání různých společen-

ských aktivit od tanečních 

kurzů přes zábavy, koncerty 

aţ třeba pro zasedání měst-

ských orgánů. 

O něco později byla rozhod-

nutím zastupitelů města část 

objektu pronajata a posléze po 

podnikatelských neúspěších 

nájemců byl celý objekt pro-

dán do soukromého vlastnic-

tví. Ale to je jiţ jiná ka-

pitola… 
S použitím archivu čbz  

Zdenka Bočková 

Vlevo: starosta František Macháček, 

který se zasloužil významnou měrou 

o vybudování Lidového domu 

Lidový dům kdysi ( ? )  a nyní ( 2007 )  foto archiv čbz a Zdenka Bočková 
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Aktuální kalendář akcí  

červenec – září 2009 
 

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

a šperky Mgr. Ivany Dvořákové 

2. 7. – 23. 8. Podlipanské muzeum: Mládí našich babiček, 

ţivot od dětství aţ po dospělost 19. – 20. století  

27. 7. – 26. 8 Galerie Šatlava: Český Brod ve fotografii II. – 

staré fotografie a zajímavosti z města 

26. 7. Garda Český Brod: Divadlo za hra(t)dbama, divadel-

ní soubor Kvelb, pozemek u hradeb Šafaříkova ulice 

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

Zátiší u Dvora Králové 

1. – 15. 8. Táborové soustředění Vox Bohemica na Benecku 

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

Magráta 

23. – 29. 8. Taneční soustředění ZUŠ – Evy Petráskové v 

Ruprechticích 

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 

1. 9. – 25. 9. Galerie Šatlava: Věra Műllerová – výstava ob-

razů, olej  

5. 9. APOLLO – přednáška Mgr. Jana Bejčka k 40. výročí 

přistání na měsíci, I. patro budovy MKIC od 15.00 hodin. 

Pořádá katolický farní klub v MKIC 

5. 9. – 6. 9. TOM – Akce Vpřed 

8.9. - 31. 10. Podlipanské muzeum: Sergej Soumin – obrazy 

a keramika 

8. 9. – 31. 10. Podlipanské muzeum: Jak se dříve jedlo, pilo, 

stolovalo – krásy prostřeného stolu, nádobí a kulinářského 

náčiní, staré kuchařské recepty 

12. 9. Českobrodské podzemí (známé i neznámé) a jeho mi-

nulost – přednáška historika PhDr. Miloše Dvořáka v rámci 

Dnů Evropského dědictví od 9.30 hod v I. patře budovy 

MKIC spojená s prohlídkou sklepů čp. 1, 25 a 56.  

19.9 – 20. 9. Českobrodské posvícení – náměstí 

19. 9. Dýňová slavnost – dílny a soutěţe pro děti, divadlo, 

svítilny, lampióny a strašidelné lampy, čajovna a občerstve-

ní, pořádá Magráta a ZUŠ, divadlo a zahrada J. K. Tyla od 

15.00 hodin 

19. 9. VI. košíkářská dílna „ Svatováclavské demiţony a 

opletené láhve“ o. s. Magráta, divadlo J. K. Tyla 13.00 – 

18.00 hodin, přihlášky zdena.magrata@volny.cz 

19.9. Areál tenisu, O posvícenský koláč – tenisový turnaj 

neregistrovaných hráčů, TJ Slavoj  

19.9. Českobrodská časovka do vrchu – závod silničních 

kol, Truba, pořádá CTK ACFR11 

19. 9. KČT odbor turistiky TJ Slavoj – Mníšek pod Brdy, p. 

Boháček 

20. 9. Slavnostní mše svatá od 9.30 hodin s poţehnáním 

nově restaurovaných varhan, bohosluţbě předsedá generální 

vikář Mons. Dr. Michael Slavík 

21. 9. Koncert duchovní hudby Musica Da Chinesa, kostel 

Nejsvětější Trojice od 19.00 hodin 

26. 9. TOM – Šemberská dvanáctka – terénní závod s disci-

plínami 

26. 9. Český Brod 2009 – otevřený turnaj v rapid šachu, 

šachový oddíl TJ Sokol  

26. 9. Garda Český Brod: Svatováclavské městské střelecké 

slavnosti (střelecká soutěţ z historické kuše, průvod městem, 

přísaha střelců, historické hry a soutěţe, divadlo...  pozemek 

u hradeb od 11.00 hodin 

 

Aktualizace kalendáře: Městské informační centrum Český 

Brod, tel. 321 612 217 – 9, email: mkic@cesbrod.cz, 

wwww.kulturainfo-cesbrod.cz 

Akce uvedené bez data zatím nejsou časově zařazeny. Změ-

na témat i dat akcí jsou vyhrazena pořadatelem akce.  

 

Z dopisů našich čtenářů 

 

Váţená redakce českobrodského zpravoda-

je, chci Vám touto formou, moc poděkovat 

za zmínku k 140. výročí narození mého dě-

dečka MUDr. Otty Poláka. 

Vaše vzpomínka mne velmi potěšila. Přeji 

hodně úspěchu ve vaší práci a těším se vţdy 

na nové vydání vašeho zpravodaje. 

 

Vřelý dík Vaše Aneta Voleská 

Tak to je ona…  

Cena za 1. místo v soutěţi obcí v třídění odpadu 

„O křišťálovou popelnici“,  

kterou vyhlašuje kaţdoročně firma Ekokom. 
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Profesor Bejšovec osmdesátníkem 

 
Českobroďáci znají, mnozí velmi dobře, pana profesora Jaroslava Bejšovce. Zejména pro jeho optimismus, smysl pro humor 

a laskavé jednání s kýmkoliv. U příležitosti jeho významného životního jubilea jsme požádali profesora Bejšovce o pár slov 

pro současné i budoucí čtenáře. Česká zemědělská univerzita v Praze uvedla ve svém mimořádném čísle svého Zpravodaje, 

vydaného ke 100. výročí historie Zemědělské univerzity: Bejšovec Jaroslav, prof., RNDr., DrSc.; působení 1954 – 1994. 

V letech 1965 – 1975 vedoucí katedry zoologie. Přednášel zoologii až do odchodu do důchodu. Profesorem byl jmenován 

v roce 1989. Sledoval vliv ekologických změn zemědělské krajiny na faunu (koroptví, bažantů aj.) v souvislosti s jejich endo-

parazity. Publikoval 76 původních vědeckých prací.  

A toto nám o sobě prozradil sám … 

N arodil jsem se 18. června 1929 ve Škvorci na okrese 

Český Brod. V brodském gymnáziu v 11 letech jsem 

začal získávat vědomosti jako ţák darebák. Ředitel prof. Zají-

ček mi udílel ředitelskou důtku a těţko zadrţoval smích.  

V noci jsem fotografoval sovy, ve škole usínal. Fotografie 

vycházely ve Vesmíru, Ţivě, Světě v obrazech… Ve scenerii 

Tater jsem fotografoval mladého, ochočeného medvěda. Drá-

py mi utrhl nohavici a zuby drhl okostici. Ztratil jsem mnoho 

krve a z bystřiny pil vodu. Od té doby vodu pít nemohu a moji 

jaterní cirhózu zavinil medvěd. Po letech jsem napsal k mezi-

národnímu dni ţen, jak jsem experimentálně sám na sobě pro-

kázal, ţe medvěd je ještě zlejší neţ ţena. Kdyţ to vyšlo, bál 

jsem se vylézt ze své pracovny. Ale dámy se hrozně smály. 

Učená paní docentka: Manţel ti vzkazuje, ţe já jsem ještě 

zlejší neţ medvěd. Uznal jsem, ţe experiment se má opako-

vat, ale strach mi to nedovolil. Přesto to byla moje nejúspěš-

nější publikace. 

Na přírodovědecké fakultě UK v disertační práci jsem zjišťo-

val příčiny špatného paroţí srnců v souvislosti s vývojem po-

hlavních ţláz. Pro určování stáří zvěře jsem ověřoval uţívané 

kostnatění štítné chrupavky. Zjistil jsem příliš velkou variabi-

litu. Chrupavka se mění zvláštním způsobem – metaplastic-

kou osifikací, ve kterou se nevěřilo. Histologickou část diser-

tace jsem zpracovával na lékařské fakultě. Obě fakulty staro-

slavné Alma mater mě zásobovaly čistým alkoholem. 

Po studiu jsem nastoupil na Českou zemědělskou univerzitu, 

kde jsem působil přes 40 let. V padesátých letech se rychle 

měnila krásná krajina našeho mládí. Mizela pestrá mozaika 

polí protkaná mezemi a cestami lemovanými stromy a keři. 

Sledoval jsem reakci zvěře a parazitů na zvětšující se plochy 

polí. Rychle mizely velmi hojné koroptve. Známý klasik čes-

ké myslivosti prof. RNDr. J. Komárek smutně říkal: „ve vel-

kých polích zvěř nebude.“ Své publikace o přizpůsobování 

zvěře změněným podmínkám jsem věnoval jeho památce. 

Od okrajů lesů a vodních toků pronikali baţanti a srnčí zvěř. Na velkých plochách polí s dobrým rozhledem se koncentrovaly 

velké skupiny, v lednu 1979 u Škvorce na velkém poli ţilo 71 srnců a srn. V polích zvěř přechází za potravou a krytem. Vy-

lučované zárodky parazitů jsou rozptylovány a vystaveny slunci, suchu, kolísání teploty. Mnohé hynou, nebo nedosáhnou 

schopnosti infikovat zvěř. 

Na podzim, během zimy a počátkem jara se zvěř silně koncentruje v určitých, stabilních biotopech a patogeny mají ideální 

moţnosti přenosu. I za této situace se vytváří sloţitá biologická rovnováha mezi zvěří a patogeny. Čtyřicetiletý ekologický a 

etologický výzkum ocenila Československá akademie věd udělením DrSc. 

Úţasný rozvoj přístrojové techniky v poslední době způsobil záplavu stále nových, někdy převratných objevů. Na úvodu 

přednášek jsem upozorňoval studenty: „moţná, ţe budu hlásat bludy. Ale co ve vás je, o to vás nepřipraví ani nejpitomější 

kantor. Tak se mě nebojte.“ Asi se nebáli, posluchárna bývala plná. Na konci své poslední přednášky jsem upozornil: „…ani 

nejdokonalejší technikou, počítačem se nedejte připravit o zdravý rozum.“ Studenti se smáli. Řekl jsem: „to nebyl vtip. To 

byla poslední rada do ţivota.“ Odešel jsem z posluchárny. Po letech mi to připomínají uţ stárnoucí inţenýři… 

Prof. RNDr. Jaroslav Bejšovec DrSc. 

 

Přejeme upřímně panu prof. Bejšovcovi hodně životního elánu, neutuchajícího optimismu, hodně, hodně zdraví a pozemských 

radostí do dalších let života!    Redakce Českobrodského zpravodaje  
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Z deníku Městské policie 

červen 2009 

1.6.2009 Odchyt psa v Zahradech a následný odvoz psa do 

útulku. 

2.6.2009 Odchyt zraněného dravce (poštolka) – převoz do 

záchranné stanice v Pátku u Poděbrad. 

4.6.2009 Předání správního deliktu na stavební odbor řešení 

krádeţe v prodejně LIDL - osoba ml.15 let, předáno na soci-

ální odbor. Řešení krádeţe v prodejně LIDL- předáno PČR. 

5.6.2009 Zajišťování pořádku při volbách do Evropského 

parlamentu. 

6.6.2009 Zajišťování pořádku při volbách do Evropského 

parlamentu. Zajištění veřejného pořádku na fotbalovém utká-

ní na Kutilce. Oznámení o rušení nočního klidu na  Nám.  

A. z Pardubic - vyřešeno domluvou. Oznámení o vandalství 

v ulici Ţiţkova - předáno PČR. 

7.6.2009 Zajišťování pořádku při volbách do Evropského 

parlamentu. 

8.6.2009 Oznámení o rušení občanského souţití v ul. Na 

Cihelně - vyřešeno na místě. Řešení krádeţe zboţí v prodej-

ně Penny – vyřešeno blokově. 

11.6.2009 Doručení písemnosti pro odbor vnitřních věcí. 

12.6.2009 Odchyt psa v ul. Masarykova a umístění psa do 

kotce na MěÚ Č. Brod. 

13.6.2009 Řešení krádeţe zboţí v prodejně Penny – vyřeše-

no blokově. Odchyt psa v obci Liblice a předání psa majiteli. 

Oznámení poţívání alkoholických nápojů Na Kutilce osoba-

mi mladšími 18 let - předáno ke správnímu projednání. 

15.6.2009 Řešení krádeţe zboţí v prodejně Penny – vyřeše-

no blokově. 2× odvoz psa do útulku v Lysé nad Labem. Mě-

ření rychlosti v obci Doubravčice - plnění veřejnoprávní 

smlouvy. 

16.6.2009 Odchyt psa v objektu UNIKOM a následný odvoz 

do útulku v Lysé n. Labem. Měření rychlosti v ulici Klučov-

ská a v obci Liblice. 

17.6.2009 Asistence s odborem ţivotního prostředí při pálení 

odpadu v objektu ZZN. Doručení písemnosti pro odbor do-

pravy. 

19.6.2009 Spolupráce s PČR při oznámení poţívání alkoho-

lických nápojů osobami mladšími 18 let. Zajištění lékařské-

ho ošetření jedné osoby (otrava alkoholem) 

20.6.2009 Zajištění veřejného pořádku na fotbalovém utkání 

na Kutilce. 

23.6.2009 Výzva na odstranění vraku v ulici 28. Října č. j. 

339/2009. Výzva na odstranění vraku v ulici 28. Října č. j. 

340/2009. 

24.6.2009 Oznámení poškození chodníku v ul. Jugoslávská - 

předáno na správu majetku města. 

25.6.2009 Odchyt psa v obci Liblice, který spadl do kanali-

zační vpusť a umístění psa do kotce na MěÚ Český Brod. 

26.6.2009 Odvoz psa do útulku v Lysé n. Labem. Řešení 

krádeţe zboţí v prodejně Penny – vyřešeno blokově. 

27.6.2009 Řešení krádeţe zboţí v prodejně LIDL – předáno 

ke správnímu projednání. Odchyt psa v ulici Palackého – 

umístění psa do kotce na MěÚ Český Brod. Měření rychlosti 

v obci Doubravčice - plnění veřejnoprávní smlouvy. Měření 

rychlosti v obci Krupá - plnění veřejnoprávní smlouvy. 

28.6.2009 Odchyt psa v ul. Ţiţkova a umístění psa do kotce 

na MěÚ Č. Brod. 

29.6.2009 Převoz dvou psů do útulku v Lysé nad Labem. 

30.6.2009 Odchyt psa v ulici Zborovská a umístění psa do 

kotce na MěÚ Český Brod. 

Kontrolní činnost v ranních hodinách na přechodech pro 

chodce v ulici Komenského a Tyršova. 

Zvýšená kontrolní činnost na nádraţí ohledně pořádku a do-

drţování tabákového zákona. Zvýšená kontrolní činnost na 

zábory veřejného prostranství, předávání přestupků ke správ-

nímu projednání. Upozorňování fyzických a právnických 

osob na dodrţování místních vyhlášek. Zajišťování provozu 

parkovacích automatů a provozu trţnice. Spolupráce s jed-

notlivými odbory při MěÚ Český Brod. Jan Svoboda 

MKIC 

srdečně zve 

do galerie „Šatlava“ 

na výstavu 

nově instalovaných 

Historických pohlednic 

Českého Brodu 

Od 13. 7. do 

26. 8 . 2009 

 DNY EVROPSKÉHO 

DĚDICTVÍ 

Českobrodské 

podzemí 

známé i neznámé 

a jeho minulost 

 
Přednáška  

PhDr. Miloše Dvořáka,  

spojená s prohlídkou zá
ří
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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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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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Učitel hledá  
 

k pronájmu  

jednu  

místnost se  

sociálním  

zařízením.  

 

Tel. 603 435 786,  

e-mail:  

 
jardatoman54@seznam.cz 

PRODEJ HUTNÍHO MATERIÁLU  

A PLECHU 
Stavokonstrukce Český Brod a.s., Sportovní 501 prová-

dí prodej hutního materiálu a plechu ze svého sorti-

mentu 

 

PRODEJ ZBYTKOVÉHO HUTNÍHO  

MATERIÁLU 
Prodej se provádí přímo ze skladů Stavokonstrukce  

Český Brod a.s. 

Informace: p. Navrátil, tel. 724 332 382 
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KLEBER 

155/80R13 VIAXER         900,- 

165/70R13 VIAXER         900,- 

165/70R14 T  DYNAXER     999.- 

185/65R14 T  DYNAXER    1200,- 

185/65R15 H  DYNAXER    1900,- 

185/65R15 T  DYNAXER    1400,- 

195/60R15 H DYNAXER     1650,- 

195/65R15 H DYNAXER     1499,- 

MICHELIN 

155/70R13 T  E3A             1480,- 

155/80R13  T EN               1000,- 

165/70R14 T EN               1450,- 

175/65R14  H  EXAL        1900,- 

175/65R14  T EN               1800,- 

185/60R14  H  EN              1550,- 

185/65R14  H  EN              1750,- 

185/65R15  H  XH1            1750,- 

185/65R15  T E3A             1750,- 

195/65R15  T,H   E3A       1850,- 

205/55R16 V SAV             2690,- 

205/55R16  V PRIM          2690,- 

205/60R15  V EN              2700,- 

205/60R16 V PRIM           3090,- 

215/55R16 V PRIM       4200,- 

KORMORAN 

165/70R13                     760,- 

PIRELLI 

165/70R14 T P4              1350,- 

185/60R14 H P6          1350,- 

185/65R14 T  P4              1450,- 

195/50R15 V P5000         1430,- 

195/60R15 H P6              1900,- 

195/65R15 H P6             1700,- 

195/65R15 V P7             1800,- 

205/55R16  V P7             2100-, 

205/55R16  V ROSO      2600,- 

205/55R16 V P6000       2200,- 

215/45R17 Y NERO      3300,- 

225/45R17  W ROSO     3950,- 

225/45R17  W NERO     3400,- 

225/45R17  W ROSO     3400,- 

COMERCIAL 

GOODYEAR  
 205/65R15 CARGO     2700,- 

KLEBER 

175/65R14       1680,- 

195/65R15 C                     2200,- 

195/70R15 C                     2100,- 

195/75R16C                      2999,- 

MICHELIN 

165R13                              1300,- 

175/65R14                         2350,- 

195/70R15                         2400,- 

DISKY LITÉ  RONAL 

Disk Renault            6,5×15  ET50 orig. výbava   1999,- 

 Ronal  LS                7,5×15  ET25 4×100 2300,- 

             R7                5,5×14            5×100 Škoda 2100,- 

             R7                7×15     ET38  5×112   1999,- 

             LZ                7,5×17  ET15  5×112 límec leštěný  

    2800,- 

            R10TURBO  7×15    ET37  4×100  2300,- 

            R38               7×15     ET38  5×100 Škoda  2000,- 

            R38               7×15     ET45  5×108  Ford 1900,- 

            R39               7×15     ET38 5×114,3 Mazda

    1999,- 

            R44               6,5×16  ET55 5×130  dodávkový  

    3300,- 

            R46               7×16      ET45 5×112 2300,- 

            R47               7,5×16   ET35 5×110  Opel 2400,- 

            R47               8×17      ET35 5×112 3000,- 

            R47               7,5×16   ET50 5×112 2300,- 

            R48               7,5×16   ET45 5×112 2450,- 

            R48                8×17     ET 42 5×120 3200,- 

                    

ŽÁDNÁ CENA NENÍ KONEČNÁ! 

S KAŽDOU SE DÁ POHYBOVAT   
 

CENY V KČ S DANÍ 19%, PLATÍ DO VYPRODÁNÍ 

 

PNEUSEVIS LINDNER  tč. 321621790; mob. 602248855 

 

U benzinového čerpadla TRILOBIT  Tuklaty, Kolínská 

 

Více  na WWW.PNEULINDNER.CZ 

PNEUSERVIS LINDNER NABÍZÍPNEUSERVIS LINDNER NABÍZÍ  

LETNÍ  VÝPRODEJ PNEUMATIK  

A LITÝCH KOL RONAL 
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V Brodě si  

zazávodily  

sportovní  

gymnastky 
 

Anna Vintrychová (ČB) 

obsadila II. místo ve své 

kategorii.  

 

Gratulujeme. 

Naše  nejmenší  gymnastky se činí… 



Pasování prvňáčků na malé čtenáře proběhlo v Městské knihovně 
v Českém Brodě poprvé v roce 2008, v rámci oslav 120. výročí 
založení knihovny. Akce měla velký úspěch i ohlas, zřejmě proto 
jsme začátkem letošního června kromě čtyř tříd prvňáčků z obou 
českobrodských základních škol vítaly mezi čtenáře i žáčky 1. třídy 

OLYMPIJSKÁ 

POCHODEŇ 

BYLA 

ZAŽEHNUTA

 I V ČESKÉM 

BRODĚ

OLYMPIJSKÁ 

POCHODEŇ 

BYLA 
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 I V ČESKÉM 

BRODĚVšechna foto
z archivu pisatelů

K článkům unitř 

Pokračování akce Šembera. Tuto část v parku až ke školce 
Nábřežní začaly sekat Technické služby a zbytek dosekalo 
Povodí Labe, další úspěch MK.




