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N kolik desítek d tí se v ned li 
druhého srpna sešlo v eském Brod  
za m stskými hradbami v Šafa íkov  
ulici. eskobrodský ochotnický 
spolek rodinného loutkového divadla 
tam odehrál premiéru pohádky 
Perníková chaloupka.
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ČESKÝ BROD – Skupinka amatérských dobrovolníků, která se 

dala dohromady poměrně nedávno, se zasadila o znovu založení 

tradičního loutkového divadla. Soubor nese jméno Brodivadlo  

a jejich první počin – pohádka O perníkové chaloupce, měl skvělé 

ohlasy nejen mezi dětmi. 

 

M 
ěstu několik desítek let chyběl loutkový soubor, který 

by hrál nejen pro ty nejmenší. A tak se díky partě lidí, 

kteří se rozhodli s tím něco dělat, soubor objevil na 

scéně. „Nápad a práce je samozřejmě týmová, ale impuls jsem 

dostal, kdyţ jsem před rokem a půl našel na chalupě staré loutkové 

divadlo a přišla mi škoda toho nevyuţít,“ popisuje historii vzniku 

Petr Fořt, principál souboru Brodivadlo. Soubor čítá celkem pět 

členů, z nichţ jednou je Lída Minaříková, která do souboru při-

vedla dvě své kamarádky. 

„Děti většinou koukají na pohádky na dvdčkách, samozřejmě, je 

to dobře, ale loutky mají také své kouzlo,“ vypráví Petr Fořt. Sou-

bor Brodivadlo tedy představilo mimo svého kamaráda kašpárka 

Bródi, také svůj historicky první počin, kterým se stala pohádka  

O perníkové chaloupce. Premiéru si pohádka odbyla první srpno-

vou neděli. Tentýţ den se představení hrálo dvakrát – od tří a od 

pěti hodin. I přes úporné vedro se na pohádku přišlo podívat něko-

lik desítek dětí, teenagerů, ale i dospělých. Pro děti bylo připrave-

no dětské mini hřišťátko, malé osvěţení a samozřejmě také občer-

stvení a limonáda či pro dospělé pivo. Po skončení pohádky si 

publikum smlslo na perníčku nebo si mohlo „opéct buřt“. 

„Hrálo se nám trošku ´trémově´, ale i přes pár seků, byla stanove-

ná linie dodrţena,“ komentuje představení Petr Fořt. Zaloţení 

spolku slavilo veliký úspěch, a tak hodlají jeho členové ve své 

působnosti i nadále pokra-

čovat a chtějí pilovat detai-

ly. „Scénář máme připrave-

ný ještě na dvě další hry.  

A chtěli bychom zkusit ta-

ké něco pro dospělé publi-

kum,“ popisuje Petr Fořt 

plány do budoucna. „Je to 

zhruba osmdesát aţ sto let 

zpátky, kdy v kaţdém měs-

tě bylo několik loutkových 

divadel a mrzí mě, ţe tahle 

tradice tady mizí. Třeba 

posuneme naše divadlo dál, 

dalším generacím,“ uzavírá 

principál Petr Fořt. 

 
Veronika Sobíšková 

 
ilustrační obrázek z archivu ČBZ 
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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 20. řádného jednání rady města,  

konané dne 7. července 2009 od 16:00 hodin 

v kanceláři tajemníka MěÚ 

 
2. Český Brod – poradenské sluţby na stavební úpravy 

náměstí Husova a náměstí Arnošta z Pardubic 

(164/2009). Rada města I. schvaluje pořadí nabídek na reali-

zaci akce Poradenské sluţby na stavební úpravy nám. Huso-

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

byly hodnoceny dle ekonomické výhodnosti, pořadí prvních 

třech nabídek je stanoveno takto: 

1) Ekonomické a právní poradenství s.r.o., Dobříň 118,  

413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 272 79 715 

2) EUROVISION, a.s., Veveří 102, 616 00 Brno, IČ: 276 91 

845 

3) Evropská projektová kancelář, s.r.o., Kutnohorská 17,  

280 00 Kolín, IČ: 281 87 440 

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. 

3. Prodej části pozemku p. č. 705/16 v k. ú. Český Brod 

(165/2009). Rada města I. bere na vědomí, ţádost paní Ing. 

Nguyen Thi Kim, Krále Jiřího 95, Český Brod o prodej části 

pozemku z majetku města Český Brod, a to z pozemku p. č. 

705/16 ostatní plocha – manipulační plocha v k. ú. a obci 

Český Brod. II. doporučuje zastupitelstvu města Český Brod 

zamítnout prodej části výše uvedeného pozemku v k. ú  

a obci Český Brod. 

4. Regulační zařízení pro VO Palackého, Český Brod 

(166/2009). Rada města schvaluje komisi pro otevírání obá-

lek a hodnocení nabídek na akci: Regulační zařízení pro VO 

Palackého, Český Brod. Otevírání obálek proběhne dne 13. 

07. 2009 v 16:00 hodin v zasedací síni MěÚ Český Brod, 

nám. Husovo 70. Do komise jsou navrţeni: Jaromír Fischer 

– starosta města, Ing. Miroslav Kruliš – ředitel TS, Světlana 

Zipserová – investiční technik, Semrád Martin – investiční 

referent, Jaroslava Sahulová – vedoucí FO. Náhradníci: Bc 

Jakub Nekolný – místostarosta, Jitka Kocourková – adminis-

trativní pracovnice, Petra Straková – bytové nájmy FO, Ale-

na Endrychová – pozemková agenda, Martin Vlasák – radní. 

5. Schválení dodatku č. 4 o nájmu nebytových prostor 

(167/2009). Rada města I. schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě 

o nájmu nebytových prostor ev. č. 16/2007/OSM ze dne 08. 

02. 2007 uzavřené mezi městem Český Brod a PP Hospitals, 

s.r.o. (nyní společnost Českobrodská nemocnice, s.r.o.). 

Tímto dodatkem se mezi pronajímatelem a nájemcem mění 

či. I. – předmět nájmu a či. IV. odst. 1 – výše nájmu. II. po-

věřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpi-

sem dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu č. 16/2007/OSM. 

6. Výběr zprostředkovatele realitních sluţeb pro prodej 

pozemků Města Český Brod (168/2009). Rada města I. 

schvaluje po projednání zprostředkovatele prodeje pozemků 

města Český Brod společnost N.R.E. s.r.o., IČ 270 87 859, 

se sídlem Vladislavova 1390/17, Praha 1. II. pověřuje staros-

tu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem zprostřed-

kovatelské smlouvy s výše uvedenou společností. 

7. Dodatek SOD rekonstrukce chodníků Palackého 

(169/2009). Rada města I. schvaluje dodatek č. l ke smlouvě 

o dílo č. 157/2009/OSM mezi firmou Silmex a městem Čes-

ký Brod. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomu-

to usnesení. II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  

č. 157/2009/OSM mezi firmou Silmex s.r.o. a městem Český 

Brod. 

8. Výpověď z nájmu – K Dolankám 1127 Český Brod 

(170/2009). Rada města schvaluje přivolení k výpovědi  

z nájmu bytu č. 9 v domě na adrese Český Brod, K Dolan-

kách 1127 z důvodu neplacení nájemného dle § 711 odst. 2) 

písm. b) občanského zákoníku. 

9. Havárie kanalizace Jugoslávská (171/2009). Rada města 

I. souhlasí s výzvou k podání nabídek pro zhotovitele akce – 

odstranění havárie kanalizace v ulici Jugoslávská v Českém 

Brodě. II. schvaluje komisi pro hodnocení nabídek na reali-

zaci akce odstranění havárie kanalizace v ulici Jugoslávská  

v Českém Brodě ve sloţení: Bc. Jakub Nekolný – místosta-

rosta, Ing. Eva Čokrtová – vedoucí OSM, Světlana Zipsero-

vá – OSM, Jaroslava Sahulová – vedoucí FO, Mgr. František 

Janík. Náhradníci: Jaromír Fischer – starosta, Martin Semrád 

– OSM, Martina Jelínková – FO, Jitka Kocourková – OSM, 

Alena Endrychová – OSM. Komise proběhne ve středu 08. 

07. 2009 v 8:30 hodin na MěÚ, náměstí Husovo 70, Český 

Brod. 

10. Pronájem nebytového prostoru v areálu NsP 

(172/2009). Rada města I. ruší své usnesení č. 61/2009 ze 

dne 19. 03. 2009. II. vyhlašuje záměr na pronájem nebytové-

ho prostoru – přístavku v 1. nadzemním podlaţí u hlavní 

budovy čp. 282 v areálu Nemocnice s poliklinikou v obci  

a k. ú. Český Brod, na dobu určitou do 31. 12. 2020, předem 

určenému zájemci ANESAN, s.r.o., se sídlem v Českém 

Brodě, Ţiţkova 282, 282 01, IČ: 61677540 o celkové výmě-

ře cca 20 m. Případné připomínky adresujte na Město Český 

Brod, nebo předejte do podatelny Města Český Brod, nám. 

Arnošta z Pardubic čp. 56, nejpozději do 23. 07. 2009. 

11. Zpracování lesního hospodářského plánu pro LHC 

Městské lesy Český Brod – změna termínu (173/2009). 

Rada města mění termín 30. 06. 2009 v bodě II. usnesení  

č. 27/2009, ze dne 19. 02. 2009 na termín 31. 12. 2009. 

12. Vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 4/25 

(174/2009). Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu  

č. 4, v domě čp. 25, nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod, 

třetí patro, 2+kk o celkové výměře 77,5 m2, obálkovou meto-

dou, za minimální cenu 6.000 Kč bez záloh na sluţby, na 

dobu určitou 2 let. Nabídky v zalepené obálce, označené 

slovy: „Neotvírat – byt č. 4/25“ zasílejte na adresu Město 

Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic čp. 56, 282 24 Český 

Brod do 27. 07. 2009. Kauce ve výši trojnásobku nabídnuté-

ho nájemného včetně záloh na sluţby musí být sloţena na 
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účet města Český Brod do 15 dnů od doručení oznámení  

o přidělení bytu. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je 

vyrovnání všech závazků k Městu Český Brod. 

13. Vyhlášení záměru na pronájem Husova nám. po dobu 

konání posvícení (175/2009). Rada města vyhlašuje záměr 

na pronájem prostoru Husova nám. od 16. 09. 2009 do 22. 

09. 2009, tj. 7 dní, pro účel konání posvícení za minimální 

cenu 70.000 Kč s podmínkou zajištění dopravní obsluţnosti, 

průběţného i následného úklidu pronajatých prostor. Nabíd-

ky v zalepené obálce, označené slovy „Neotvírat – Posvíce-

ní“ zasílejte na adresu: Rada města Český Brod, Husovo 

nám. 70, Český Brod do 28. 07. 2009 do 11:00 hod. Nejvý-

hodnější nabídka bude vyhodnocena radou města Český 

Brod najednání 30. 07. 2009. 

14. Schválení výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnan-

ce (176/2009). Rada města souhlasí s výkonem jiné výděleč-

né činnosti Světlany Zipserové. Souhlas se vydává na dobu 

neurčitou v souladu se ţádostí, která je uloţena u tajemníka 

MěÚ v personálním spise pracovníka. Práce budou vykoná-

vány zejména o víkendech, popř. po pracovní době a roční 

hrubá mzda nedosáhne 45.000 Kč. 

15. Výpůjčka prostoru – posvícení (177/2009). Rada města 

souhlasí s krátkodobou výpůjčkou prostoru před MKIC na 

Nám. Arnošta z Pardubic (poz. č. 923/8, k. ú. Český Brod) 

pro Agenturu Quent, s.r.o. za účelem bezplatných sluţeb 

zdravotně preventivního charakteru. Termín výpůjčky  

19. 09. 2009. 

Jaromír Fischer, starosta města; Bc. Jakub Nekolný,  

místostarosta města 

 

Souhrn z 21. řádného jednání rady města,  

konaného dne 16. července 2009 od 16:00 hodin 

v kanceláři tajemníka MěÚ 

 
1. Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. 116/2006/OPŢP ze 

dne 11. 05. 2006 (178/2009). Rada města doporučuje zastu-

pitelstvu města Český Brod schválit uzavření Dodatku č. 2 

ke kupní smlouvě č. 116/2006/OPŢP ze dne 11. 05. 2006, 

kterým se mění kupní cena za odběr dřevní hmoty. 

2. Bezúplatný převod pozemků p. č. 175 a p. č. 176 – k. ú. 

Štolmíř u Českého Brodu od ÚZSVM (179/2009). Rada 

města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválení 

bezúplatného převodu, tj. uzavření smlouvy o bezúplatném 

převodu na pozemkové parcely p. č. 175 o výměře 67 m2 

zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 176 o výměře 8.249 m2 

ostatní plocha v k. ú. Štolmíř, obci Český Brod od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, Rašínovo 

nábř. 390/42 za podmínek, které jsou uvedeny ve smlouvě. 

3. Prodej pozemku p. č. PK 696/12 v k. ú. Chrást u Poří-

čan, obec Chrást z majetku ANNA Český Brod, sociální 

sluţby pro seniory (180/2009). Rada města zamítá vyhláše-

ní záměru na prodej pozemku p. č. PK 696/12 o výměře 

7.938 m2 v k. ú. Chrást u Poříčan, obec Chrást z majetku 

ANNA Český Brod, sociální sluţby pro seniory, obálkovou 

metodou za minimální cenu 35.000 Kč za pozemek. 

4. Návrh na revokaci usnesení a zrušení nájemní smlouvy 

(181/2009). Rada města ruší své usnesení č. 129/2009 ze dne 

14. 05. 2009, kterým byl schválen dodatek č. 1 k nájemní 

smlouvě č. 182/2007/FO – prodlouţení uţívání bytu č. 4, na 

adrese nám. Arnošta z Pardubic 25, Český Brod. 

6. Souhlas se změnou účelu investičního příspěvku MS 

Kollárova (182/2009). Rada města doporučuje zastupitel-

stvu města Český Brod zahrnout změnu vyuţití investičního 

příspěvku ve výši 200.000 Kč pro příspěvkovou organizaci 

MŠ Kollárova, do rozpočtového opatření č. 2 dle ţádosti, 

která je přílohou návrhu k tomuto usnesení. 

7. Jednostranné zvýšení nájmu z bytu pro období 01. 01. 

2010 – 31. 12. 2010 dle Sdělení MMRč. 150/2009 Sb. 

(183/2009). Rada města schvaluje jednostranné zvýšení ná-

jemného v bytech v majetku města Český Brod s regulova-

ným nájemným pro období 01. 01. 2010 – 31. 12. 2010  

v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. a zákonem  

č. 115/2009 Sb., v těchto domech: Český Brod čp. 12, 47, 

59, 67, 332, 340, 1127, 1256. 

8. Návrh na revokaci usnesení a prodlouţení nájemní 

smlouvy bytu č. 1256/45 (184/2009). Rada města I. schvalu-

je revokaci usnesení č. 124/2009 ze dne 14. 05. 2009, II. 

schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 138/2006/FO, 

kterým se prodluţuje doba uţívání bytu č. 45 na adrese Čes-

ký Brod, Palackého 1256 o dva roky, tj. 31. 05. 2009 do  

31. 05. 2011. 

9. Odstranění havárie kanalizace v ulici Jugoslávská  

v Českém Brodě (185/2009). Rada města I. schvaluje pořadí 

nabídek na realizaci odstranění havárie kanalizace v ulici 

Jugoslávská v Českém Brodě, nabídky byly hodnoceny dle 

ekonomické výhodnosti, pořadí prvních třech nabídek je 

stanoveno takto: 

1) Nowastav a.s., Malešická 49, 130 00 Praha 3,  

IČ 005 65 679 

2) 1. SčV a.s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10,  

IČ 475 49 793 

3) Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4,  

IČ 251 17 947 

II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem smlouvy o dílo s firmou Nowastav a.s., Malešická 

49, 130 00 Praha 3, IČ 005 65 679. 

10. Vyúčtování vodného a stočného za rok 2008 

(186/2009). Rada města bere na vědomí celkové vyúčtování 

všech poloţek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro 

vodné a stočné za rok 2008. 

11. Čerpání rezervního fondu ZŠ Ţitomířská (187/2009). 
Rada města souhlasí s čerpáním rezervního fondu příspěvko-

vé organizace ZŠ Ţitomířská, ve výši 14.677,50 Kč na úhra-

du dopravy na školu v přírodě. 

12. Darovací smlouva EKO-KOM (188/2009). Rada města 

I. schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Český 

Brod a společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/19, 

140 21 Praha 4. Jedná se o finanční příspěvek ve výši 

100.000 Kč na činnost v oblasti ţivotního prostředí pro eko-

logické účely. Návrh smlouvy je nedílnou součástí k tomuto 

usnesení. II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem výše uvedené smlouvy.  

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

(189/2009). Rada města schvaluje uhrazení třetinového podí-

lu v částce 48.590 Kč na předláţdění chodníku v celkové šíři 

po pokládce kVN, kNN a kabelů VO v ulici Tuchorazská. 

Jaromír Fischer, starosta města; Bc. Jakub Nekolný,  

místostarosta města 

 

Souhrn z 22. řádného jednání rady města,  

konaného dne 30. července 2009 od 16:00 hodin 

v kanceláři tajemníka MěÚ 

 
1. Vyhlášení záměru na pronájem bytů č. 1, 9, 15, 36, 42 
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v domě čp. 1256, ul. Palackého, Český Brod (190/2009). 

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem pěti volných bytů 

v domě čp. 1256, ulice Palackého, Český Brod, formou obál-

kové metody na dobu určitou 1 rok. Jedná se o tyto byty: 

1) Byt č. 1, typ 1+1, II. NP, velikost 40,46 m2, minimální 

měsíční nájemné bez záloh na sluţby 3.600 Kč. 

2) Byt č. 9, typ 1+KK, III. NP, velikost 26,83 m2, minimální 

měsíční nájemné bez záloh na sluţby 2.500 Kč. 

3) Byt č. 15, typ 1+KK, IV. NP, velikost 26,83 m2, minimál-

ní měsíční nájemné bez záloh na sluţby 2.500 Kč. 

4) Byt č. 36, typ 1+KK, VIL NP, velikost 26,83 m2, mini-

mální měsíční nájemné bez záloh na sluţby 2.500 Kč. 

5) Byt č. 42, typ 1+KK, VIII. NP, velikost 26,83 m2, mini-

mální měsíční nájemné bez záloh na sluţby 2.500 Kč. 

Kauce ve výši trojnásobku nájmu a záloh na sluţby musí být 

sloţena na účet města do 15 dnů od doručení oznámení  

o přidělení bytu. V případě nesplnění těchto podmínek bude 

byt nabídnut jinému zájemci. Podmínkou uzavření nájemní 

smlouvy je vyrovnání všech závazků k Městu Český Brod. 

Nabídky v zalepené obálce, označené slovy: „NEOTVÍRAT 

– byt č… VĚŢÁK“ zašlete na adresu, nebo předejte do poda-

telny Města Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic čp. 56, 

282 24 Český Brod nejpozději do 24. 08. 2009. 

3. Čerpání rezervního fondu – MS Liblice (191/2009). 

Rada města souhlasí ve funkci zřizovatele s čerpáním rezerv-

ního fondu MŠ Liblice v celkové výši 95.000 Kč s účelovým 

určením dle ţádosti organizace. 

4. Smlouva o poskytnutí auditorských sluţeb – ATLAS 

AUDIT s.r.o. (192/2009). Rada města I. schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí auditorských sluţeb mezi Městem 

Český Brod a firmou Atlas Audit s.r.o. Čelákovice na rok 

2009; II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem smlouvy o poskytnutí auditorských slu-

ţeb mezi Městem Český Brod a firmou Atlas Audit s.r.o. 

Čelákovice. 

5. Souhlas s přijetím sponzorských darů – MŠ Sokolská 

(193/2009). Rada města souhlasí ve funkci zřizovatele s při-

jetím sponzorských darů pro MŠ Sokolská v celkové výši 

60.000 Kč s účelovým určením na vybavení školní zahrady. 

7. Výběr dodavatele pro upgrade pracoviště Czechpoint 

(194/2009). Rada města I. schvaluje pořadí nabídek pro up-

grade pracoviště Czechpoint. Nabídky byly hodnoceny dle 

ekonomické výhodnosti, pořadí prvních třech je stanoveno 

takto: 

l) Myself s.r.o., Na Šachtě 111/1, 170 00 Praha 7,  

IČ: 25745573 

2) Top servis s.r.o., Litvínovská 291/46, Praha 9,  

IČ: 64940110 

3) Areo office s.r.o., Pod domky 147/5, Praha 6,  

IČ: 25720635 

II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem kupní smlouvy s firmou Myself s.r.o., Na Šachtě 

111/1, 170 00 Praha7, IČ: 25745573. 

8. Souhlas s přijetím daru (195/2009). Rada města souhlasí 

s přijetím věcného daru pro příspěvkovou organizaci ANNA 

Český Brod, sociální sluţby pro seniory, Ţitomířská 323, 

Český Brod. Jedná se o sedátko do sprchy v hodnotě 2.000 

Kč. 

9. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v domě čp. 25, 

nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod (196/2009). Rada 

města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, nám. 

Arnošta z Pardubic čp. 25, Český Brod v 3 NP, typ 2+1,  

o výměře 77,5 m2 na dobu určitou 2 let s paní Petrou Ţaloud-

kovou, bytem Ţelivského 1035, 282 01 Český Brod za ná-

jemné ve výši 7.500 Kč za měsíc bez záloh na sluţby. Kauce 

ve výši trojnásobku nájmu a záloh na sluţby musí být sloţe-

na na účet města do 15 dnů od doručení oznámení o přiděle-

ní bytu. V případě nesplnění těchto podmínek bude byt na-

bídnut jinému zájemci. Podmínkou uzavření nájemní smlou-

vy je vyrovnání všech závazků k městu Český Brod. 

10. Ţádost o finanční příspěvek (197/2009). Rada města 

doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit finanč-

ní příspěvek ve výši 145.000 Kč Společenství vlastníků jed-

notek Palackého 1256 se sídlem Český Brod, Palackého 

1256, zastoupené pověřeným vlastníkem paní Renatou 

Havlíčkovou. Tato částka bude pouţita na opravy elektroin-

stalace v rozvaděčích ve společných prostorách domu a na 

výměnu domovních rozvodů domácích telefonů a zvonků. 

11. Rekonstrukce nebytového prostoru Anesan s.r.o. 

(198/2009). Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

Český Brod neschválit investice firmy Anesan s.r.o. IČ: 616 

77 540, se sídlem v Českém Brodě, Ţiţkova 282, Český 

Brod, zastoupenou jednatelem p. MUDr. Petrem Veselkou, 

do rekonstrukce nebytového prostoru – bývalého zákrokové-

ho sálku a přístavku v přízemí budovy čp. 282. 

12. Ţádost o povolení výjimky z počtu zapsaných dětí, 

Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71 (199/2009). 

Rada města schvaluje výjimku v počtu zapsaných dětí do 

Mateřské školy Český Brod, Kollárova 71, okr. Kolín pro 

školní rok 2009/2010. Počet zapsaných dětí se zvyšuje z 24 

na 27 na třídu mateřské školy dle hygienické kapacity třídy. 

Celkem by bylo v zařízení MŠ 108 dětí. 

13. Stanovení pořadí zájemců o pronájem Husova ná-

městí pro konání posvícení (200/2009). Rada města I. sta-

novuje pořadí zájemců o pronájem Husova nám. pro konání 

posvícení dle vyhlášeného záměru takto: 

1) František Pechr, K lesu 474, 252 44 Psáry,  

IČ: 86612638 

2) Ota Tříska, Betáňská 315/15, 142 00 Praha 4 – Libuš,  

IČ: 44811594 

II. pověřuje finanční odbor přípravou příslušné smlouvy me-

zi Městem Český Brod a vybraným zájemcem Františkem 

Pechrem. 

14. Obnova cest v městském parku – PŘECHODY 

(201/2009). Rada města I. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 

o dílo č. 189/09/OSM ze dne 15. 7. 2009 s firmou AVE Ko-

lín, Kmochova 2, Kolín, na zbudování nových přístupových 

cest a přechodů pro chodce v městském parku Český Brod. 

II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera k 

podpisu dodatku smlouvy o dílo č. 189/09/OSM s firmou 

AVE Kolín na zbudování nových přístupových cest a pře-

chodů pro chodce v městském parku Český Brod. 

Jaromír Fischer, starosta města; Bc. Jakub Nekolný,  

místostarosta města 
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1. 7. 2009 Odvoz psa do útulku v Lysé nad Labem, 

řešení krádeţe v prodejně LIDL osoba ml. 15 let, předáno na 

sociální odbor, oznámení o znečištění místní komunikace ul. 

Palackého – zajištěno odklizení, asistence s PČR při zajištění 

odcizeného vozidla v ulici Palackého, oznámení o leţícím 

muţi v ulici Ţiţkova – podnapilý muţ probuzen a vykázán, 

směrem k domovu, oznámení o leţícím muţi v ulici Suvoro-

vova – podnapilý ukrajinský bezdomovec, probuzen a vyká-

zán z náměstí.  

7. 7. 2009 Měření rychlosti v ulici Klučovská, zadrţení 

pachatele trestného činu – maření výkonu úředního rozhod-

nutí, předvedení pachatele na PČR, oznámení o rušení noční-

ho klidu v obci Liblice – vyřešeno na místě domluvou. 

8. 7. 2009 Měření rychlosti v obci Poříčany – plnění 

veřejnoprávní smlouvy – měření rychlosti v obci Krupá – 

plnění veřejnoprávní smlouvy. 

9. 7. 2009 Sběr injekčních stříkaček na Nám. A. z Par-

dubic a na Husově náměstí. 

10. 7. 2009 Odchyt dvou psů na náměstí A. z Pardubic  

a umístění psů do kotce na MěÚ, předání psů majiteli – vyře-

šeno domluvou, oznámení kamerového systému o nezajiště-

ných vchodových dvéřích MěÚ – kontrola celého objektu  

a následné uzamčení budovy. 

13. 7. 2009 Měření rychlosti v ulici Klučovská, sběr in-

jekčních stříkaček na Husově náměstí. 

17. 7. 2009 Sběr injekčních stříkaček na Husově náměstí. 

22. 7. 2009 Řešení krádeţe zboţí v prodejně Penny – 

vyřešeno blokově. 

23. 7. 2009 Oznámení o pohřešovaném muţi ve stáří 82 

let – muţ nalezen v ul. Jungmannova, řešení krádeţe 

v obchodě Penny – předáno PČR. 

25. 7. 2009 Řešení krádeţe zboţí v prodejně Penny – 

vyřešeno blokově, odchyt psa v obci Liblice a následný od-

voz do útulku v Lysé nad Labem, doručení písemnosti pro 

finanční odbor. 

 

Kontrolní činnost v ranních hodinách na přechodech pro 

chodce v ulici Komenského a Tyršova. Zvýšená kontrolní 

činnost na nádraží ohledně pořádku a dodržování tabákové-

ho zákona. Zvýšená kontrolní činnost na zábory veřejného 

prostranství, předávání přestupků ke správnímu projednání. 

Upozorňování fyzických a právnických osob na dodržování 

místních vyhlášek. Zajišťování provozu parkovacích automa-

tů a provozu tržnice. Spolupráce s jednotlivými odbory při 

MěÚ Český Brod. 

Jan Svoboda 

 

Upozornění Městské policie 
  

M ě s t s k á  p o l i c i e 

v Českém Brodě upozor-

ňuje občany na dodrţo-

vání obecně závazné vy-

hlášky o pohybu zvířat 

na veřejném prostran-

ství. Z důvodu zvýšení stíţností na neodklizené psí exkre-

menty bude městská policie majitele psů při zjištění tako-

vého přestupku sankcionovat blokovou pokutou dle § 47 

odst. 1, písm. d) zákona 200/1990 Sb. Jiné porušení této 

vyhlášky bude posuzováno dle § 46 odst. 2) zákona 

200/1990 Sb. 

Uvádíme vyhlášku v plném znění 

Obecně závazná vyhláška č. 11/2005 o podmínkách  

pohybu zvířat na veřejných prostranstvích 

 
Zastupitelstvo města Český Brod vydává podle § 84 odst. 2 písm. i) 

a § 10 písm. a) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-

dějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o podmínkách 

pohybu zvířat na veřejných prostranstvích. 

Článek 1 

Základní ustanovení  

Tato vyhláška stanoví podmínky pohybu zvířat na veřejných pro-

stranstvích v zájmu zabezpečení místních záleţitostí veřejného 

pořádku a zajištění udrţování čistoty ulic a jiných veřejných pro-

stranství na správním území města Český Brod. 

Článek 2 

Základní pojmy pro účely této vyhlášky  

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, trţiště, chod-

níky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné kaţdému bez 

omezení, tedy slouţící obecnému uţívání, a to bez ohledu na vlast-

nictví k tomuto prostoru 1). 

Článek 3 

Všeobecné povinnosti 

Veřejná prostranství nesmí být zvířaty znečišťována a poškozová-

na. 

Pohybem zvířat na veřejných prostranstvích nesmí být narušován 

veřejný pořádek. 

Při pohybu zvířat na veřejném prostranství musí být psi na vodítku. 

Pohyb psů je zakázán v lokalitě městského parku u ul. Jungmanno-

va – parc. č. 58/2, 60/1, 57, 60/2, 65/2. Pohyb psů je v městském 

parku povolen pouze v průchozí cestě podél potoku Šembera. 

Volné pobíhání hospodářského zvířectva po veřejném prostranství 

je zakázáno. 

Článek 4 

Povinnosti průvodců  

Průvodce zvířete je povinen v plné míře dodrţovat ustanovení člán-

ku 3 této vyhlášky, 

v kaţdém okamţiku mít zvíře pod kontrolou, zvládat je a ovládat, 

tzn. zajistit zvíře tak, aby neohroţovalo a neobtěţovalo osoby nebo 

jiná zvířata, odstranit ihned tuhé výkaly zvířete.  

Článek 5 

Sankce  

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickou osobou 

se posuzuje podle zákona o přestupcích, právnickou osobou nebo 

podnikatelem při výkonu podnikatelské činnosti se posuzuje jako 

jiný správní delikt, postiţitelný podle zákona o obcích, nejedná-li se 

o delikt postiţitelný podle zvláštních předpisů nebo trestný čin. 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení  

Kontrolu dodrţování ustanovení této vyhlášky provádí Policie ČR, 

Městská policie Český Brod, pověření zaměstnanci městského úřa-

du a případně další městem určené kontrolní orgány nebo komise. 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška 

města č. 5/2002, o podmínkách pobytu zvířat na veřejných pro-

stranstvích. 

V Českém Brodě dne 7. 12. 2005 
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Převzetí nového čistícího vozu Bucher City Spider… 

… určeného na úklid chodníků a městských komunikací 

 
Tak jsme se konečně dočkali. Dne 30. 6. 2009 jsme od firmy Hanes s.r.o. v dopoledních hodinách převzali nový čistící chod-

níkový stroj Bucher City Spider a čtyřkolku na úklid psích exkrementů.  

 

Slavnostní předání však proběhlo v sídle Technických sluţeb Český Brod dne 15. 7. 

2009. Do té doby však stroje rozhodně nzahálely. Ihned jsme je na odboru dopravy při-

hlásili do provozu a od čtvrtka 2. 7. 2009 je můţete vidět při práci v ulicích města. Ve-

doucí střediska Jiří Sál se svým zástupcem Martinem Šedivým je budou mít neustále v 

pernamenci. Flotila se připojila ke staršímu čistícímu 

vozu stejné značky, který jiţ po 10 let provádí čištění 

ulic Českého Brodu a spádových obcí. Doprovázet je 

bude na kaţdém kroku pojízdný vysavač s charizma-

tickým názvem Otík, kterého občané mohou jiţ měsíc 

potkávat s obsluhou v ulicích města. A to není vše. V 

měsíci září k nim přibude výkonnější vysavač od firmy Haiteco, který je jiţ objed-

nán. Tímto bych chtěl poděkovat především místostarostovi města Jakubovi Nekolnému, 

vedoucí finančního odboru paní Jaroslavě Sahulové a všem zastupitelům města Českého 

Brodu, ţe mi pomohli tento plán pořízení flotily strojů realizovat. Ještě jednou děkuji za 

spolupráci. 

Ing. Miroslav Kruliš, ředitel, Technické služby Města Český, ilustrační foto z materiálů firmy Hanes s.r.o.  

V Českém Brodě proběhlo dne 8. 7. 

2009 v 09.00 hodin druhé pracovní 

setkání zástupců Povodí Labe zastou-

pené ředitelem závodu Střední Labe 

Ing. Stanislavem Jirešem a provozně 

technickým náměstkem závodu Střední 

Labe Ing. Jiřím Feyglem.  

 

Dále se jednání zúčastnili zástupci 

města Český Brod – starosta města  

p. Jaromír Fischer, zastupitelka města 

Renata Krulišová, ředitel Technických 

sluţeb Ing. Miroslav Kruliš, vedoucí 

Odboru ţivotního prostředí a zeměděl-

ství Ing. Rostislav Vodička a spoluau-

torka petice Ing. Milada Fousová. 

Účastníci jednání se shodli v základ-

ních otázkách týkajících se stavu  

a údrţby říčky Šembery a opatřeních, 

které se budou plnit v následujícím 

období. Jedná se především o sekání 

trávy na obou březích toku, pravidelný 

sběr odpadků cestou Technických slu-

ţeb Český Brod, údrţby dřevin a keřů, 

vysekání náletových rostlin a je připra-

vována varianta odbahnění koryta řeky 

Šembery. Odstranění náletových dřevin 

proběhne s důrazem na lokality od 

mostu v Liblicích směrem k ČOV, dále 

lokalita „U tří Javorů“ v blízkosti ob-

chodu „ProDoma“ a v části, která začí-

ná u tenisových kurtů k Bušinci.  

 Dne 22. 7. 2009 proběhne následující 

schůzka s pracovnicí Povodí Labe  

p. Brandlovou, Ing. Vodičkou a Ing. 

Krulišem v místě stezky Břetislava 

Jedličky, kde je významný výskyt ţivo-

čichů a kde bude nutná ohleduplnost 

při údrţbě této lokality. 

Pracovní jednání proběhlo ve velice 

přátelské atmosféře s pozitivním závě-

rem a s přesvědčením, ţe se věc údrţby 

Šembery posunula zase o velký krok 

kupředu. Tímto bych chtěl poděkovat 

všem účastníkům schůzky za pozitivní 

a konstruktivní přístup zvláště pak zá-

stupcům závodu Střední Labe, kteří 

k tomuto jednání přistoupili opravdu 

korektně. 

Ing. Miroslav Kruliš,  

ředitel Technických služeb Český Brod 

Komunitní plánování  

sociálních sluţeb Města  

Český Brod 
Pomoc seniorům a zdravotně postiže-

ným občanům 

Město Český Brod s Občanským sdruţením 

Ţivot 90 Zruč nad Sázavou nabízí seniorům 

a zdravotně postiţeným občanům novou 

sociální sluţbu. Jedná se o tísňovou péči, 

kdy klienti jsou připojeni nepřetrţitě na 

dispečink, který jim zprostředkuje okamţi-

tou odbornou pomoc. 

Tísňová péče pomáhá zejména při náhlém 

zhoršení zdravotního stavu nebo při pádu, 

kdy klient nemůţe vstát. Zároveň slouţí při 

krizových situacích, jako je například únik 

plynu nebo napadení v bytě. 

Sluţba je vhodná především pro osaměle 

ţijící spoluobčany a seniory, kteří nemohou 

být v denním kontaktu s příbuznými a zná-

mými. 

Podrobnější informace o sluţbě získáte na 

setkání dne 30. 9. 2009 v kazetovém sále 

budovy ANNA Český Brod, sociální sluţby 

pro seniory, Ţitomířská 323, od 14:00 ho-

din. 

Na setkání bude představena i sluţba osob-

ní asistence, kterou v Českém Brodě posky-

tuje Spirála pomoci o. s. Přítomni budou  

i zástupci ANNY Český Brod a Městského 

úřadu, kteří zodpovědí Vaše případné otáz-

ky. Město Český Brod plní úkoly 

z Komunitního plánu sociálních sluţeb. 

Pokud máte zájem ovlivnit sociální politiku 

města nebo získat více informací obraťte se 

na Bc. Veroniku Svěcenou, koordinátorku 

plánování sociálních sluţeb, svece-

na@cesbrod.cz nebo telefon 321 612 124. 

Více informací naleznete na webových 

stránkách www.cesbrod.cz 

Druhé pracovní jednání se zástupci Povodí Labe 

mailto:svecena@cesbrod.cz
mailto:svecena@cesbrod.cz
http://www.cesbrod.cz/
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Matrika informuje 

 

Významné životní výročí oslavili tito 

českobrodští občané 

paní Růžena Kafková,  

pan Václav Jandejska,  

pan Otta Bureš,  

pan Jeroným Šašecí,  

paní Květoslava Uhrová  

a pan Oldřich Průšek. 

 

Upřímně blahopřejeme a přejeme  

hodně zdraví a pohody do dalších let. 

 

Miroslava Hladíková, matrikářka 

Přednosta rentgenologického oddělení českobrodské nemocnice by se  

5. června 2009 dožil osmdesátky. Bohužel, osud rozhodl jinak. Primář Milan 

Němec opustil toto slzavé údolí neočekávaně po krátké a velmi těžké nemoci před 

více než rokem, 1. května 2008. 

 

Českobudějovický rodák, pocházející z kantor-

ské rodiny, vystudoval lékařskou fakultu v Plzni 

a nastoupil jako rentgenolog do nemocnice  

v Havlíčkově Brodě. Po několika letech, v roce 

1962 změnil, jiţ jako ţenatý, Brod Havlíčkův za 

Brod Český a stal se primářem zdejšího rentge-

nologického oddělení. Toto oddělení vedl úspěš-

ně celkem 45 let. 

Po celou dobu svého působení v místní nemoc-

nici patřil k nejoblíbenějším lékařům. Jako vyni-

kající odborník byl vţdy zárukou profesionálně 

vykonané práce. Nejen medicína byla však nápl-

ní jeho ţivota, miloval sport, který tvořil velmi 

podstatnou součást jeho ţivota. Jako junior byl 

drţitelem čs. rekordů na 3 a 5 km. Později se 

věnoval vodní turistice, volejbalu a lyţování a aţ do pozdního stáří zůstal věrný 

lehké atletice. Právě atletika se mu stala sportem nejmilejším, ve kterém dosáhl 

také zejména ve veteránských kategoriích největších úspěchů. Vítězství ve své 

věkové kategorii na Mezinárodním maratonu míru v Košicích, druhé místo v 

silničním běhu na 25 km při mistrovství Evropy veteránů, bronz na mistrovství 

světa v běhu do vrchu a řada úspěšných startů v obdobných disciplinách po celé 

republice (Velká Kunratická, Běchovice apod.) jsou toho dokladem. 

Vztah ke sportu dokázal přenést na celou rodinu (lyţování, basketbal a tenis)  

a konzultovat s ním sportovní problematiku docházeli i četní příslušníci oddílů 

místního Slavoje.  

 

Pokud jste primáře Milana Němce znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku. 

-jp- 

MUDr. Milan Němec 

Proč se pitná voda chloruje? 
Ze zákona jsou všichni vodohospodáři, tedy i naše společnost, 

povinni dodávat vodu mikrobiologicky nezávadnou, hygienic-

ky zabezpečenou. Voda opouští úpravnu ve výborné bakterio-

logické kvalitě a obsahuje pouze prvky nezbytné pro lidské 

zdraví, zejména soli a minerály.  

 

Abychom zachovali kvalitu aţ k vodovodnímu kohoutku na-

šich odběratelů a abychom zabránili jakémukoli nebezpečí 

zhoršení její mikrobiologické kvality, během mnohdy sloţité 

cesty k zákazníkovi, je nezbytné do upravené vody přidat 

chlór. Přidává se jen ve velmi malých dávkách. Pro zachování 

nezávadnosti vody stačí v průměru jedna aţ dvě desetiny mi-

ligramů chlóru na jeden litr vody. Takové mnoţství předsta-

vuje jednu kapku roztoku chlóru na jeden tisíc litrů vody, coţ 

je zhruba objem pěti koupelových van. V uvedeném mnoţství 

není přítomnost chlóru ve vodě jakkoli škodlivá. Obsah chló-

ru ve vodě pravidelně kontrolují pracovníci 1. SčV, a.s. i pra-

covníci hygienické sluţby. 

Podrobnější informace k problematice mikrobiologického 

zabezpečení vody jsou schopni Vám sdělit naši odborní pra-

covníci naší laboratoře nebo technologové pitných vod. 

1. SčV, a.s. je provozovatelem 

vodovodů a kanalizací v majetku 

obcí a měst na Příbramsku, Praze-

západ a Praze-východ. Sídlí v ulici 

Ke Kablu 971, v Praze 10. Společ-

nost zásobuje pitnou vodou téměř 

105 tisíc obyvatel a spravuje 708 

kilometrů vodovodní sítě  

a 510 kilometrů kanalizačních 

stok. K lepší a dostupnější infor-

movanosti zákazníků slouží zákaz-

nická centra v Příbrami na náměs-

tí T. G. Masaryka,  

a v Říčanech ul. 17. listopadu  

č. p. 51 a bezplatná zákaznická 

linka 800 454 545. 

1. SčV, a.s. je členem skupiny Veo-

lia Voda, která je největší světovou 

společností v oblasti vodohospo-

dářství. Specializuje se na delego-

vané řízení vodohospodářských 

služeb, tzv. provozní model, ať již 

od měst a obcí, nebo průmyslových 

podniků. Je zároveň největším 

dodavatelem vodárenských zaříze-

ní a technologií. V České republice 

je Veolia Voda největší společností 

na českém vodohospodářském trhu 

na municipální i průmyslové úrov-

ni. Zásobuje 4 milióny obyvatel, 

roční obrat dosahuje 13,5 mld. Kč  

a zaměstnává 5 500 osob.  
Vaše dotazy zodpoví: 

 

Kristina Blaszczyková,  

tisková mluvčí 1. SčV, a.s.,  

tel.: 318 622 631,  

asistentka@1scv.cz,  

www.1scv.cz 

mailto:asistentka@1scv.cz
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Společnost ELEKTROWIN informuje… 
Role posledních prodejců elektrospotřebičů 

Prodejce může ovlivnit chování spotřebitele  
 

A 
kciová společnost ELEKTROWIN jakožto provozova-

tel kolektivního systému založeného výrobci pro plnění 

povinností zpětného odběru elektrozařízení, velkých a 

malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů nabídla pro-

dejcům možnost zapojení do systému a pomoc při dodržení 

povinností stanovených zákonem prodejcům. 

Povinností posledního prodejce je podle platného zákona  

o odpadech mimo jiné informovat spotřebitele o poţadavku, 

aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným 

komunálním odpadem, ale aby byla odkládána buď do míst  

k tomu určených, např. vyhláškou obce, nebo míst zpětného 

odběru.  

Zároveň však zákon poslednímu prodejci ukládá povinnost 

zajistit, aby spotřebitel měl při nákupu nového elektrozařízení 

moţnost odevzdat ke zpětnému odběru pouţité elektrozaříze-

ní v místě prodeje či dodávky, a to ve stejném počtu kusů 

prodávaného elektrozařízení podobného typu a pouţití, tzv. 

kus za kus. To vše nabylo účinností jiţ 13. srpna 2005. 

Sběr vyřazených elektrozařízení od zákazníků 

Pokud se prodejci registrují v systému (jednoduchá bezplatná 

registrace), nejenţe mají zdarma moţnost získat informační 

materiály pro spotřebitele, ale také mají moţnost spotřebiče, 

které jim zákazníci přinesou při nákupu nových, odevzdat 

bezplatně do nejbliţších míst zpětného odběru nebo objedná-

vat odvoz spotřebičů přímo z prodejny. Někteří prodejci jiţ 

rozšířili tyto moţnosti i o moţnost odebírání spotřebičů i bez 

vázání na nákup nového. Kaţdopádně je kaţdý zaregistrova-

ný prodejce označen samolepkou s potřebnými informacemi 

pro spotřebitele. Zde je uvedeno i nejbliţší další místo určené 

k zpětnému odběru. 

Podmínkou spolupráce je předávání pouze kompletních spo-

třebičů, proto je i prodejce vázán povinností odebírat od zá-

kazníků pouze kompletní spotřebiče. Pokud je zařízení ne-

kompletní (např. chybí kompresor u ledničky), má právo je 

odmítnout a elektrozařízení od něho nepřevzít. Důvodem je 

jednak ochrana obsluhy prodejny a jednak ţivotního prostře-

dí, protoţe z poškozených spotřebičů mohou unikat nebez-

pečné látky a na to provozovna není zařízena. Takové elektro-

zařízení je nutné předat odborníkům – nejčastěji vyškoleným 

pracovníkům sběrného dvora – a dále s takovým spotřebičem 

nakládat jako s nebezpečným odpadem. Spotřebiče odváţené 

od posledních prodejců jsou předávány recyklačním zaříze-

ním, která ho odborným způsobem demontují, oddělí jednot-

livé materiály, které pak předávají především k materiálové-

mu vyuţití.  

 

Ilustrační foto z archivu společnosti Elektrowin 
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ČESKOBRODSKÝ ZPRAVOD AJ 

Městská knihovna Český Brod 

Výběr z kniţních novinek za červenec 2009 
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  Naučná literatura: 

AXWORTHY, Michael: Dějiny Íránu: Říše ducha – od Zara-

thuštry po současnost (Lidové noviny) 

BALATKA, Břetislav: Údolí, soutěsky a kaňony v Čechách, na 

Moravě, ve Slezsku (Olympia) 

BENDA, Václav: Noční kádrový dotazník a jiné boje: texty z let 

1977–1989 (Agite/Fra) 

ČECHOVSKÁ, Irena: Plavání dětí s rodiči: do 6 let: výuka ko-

jenců, batolat a předškolních dětí (Grada) 

FIKEJZ, Miloš: Český film: herci a herečky; 1. -3. díl (Libri) 

HÁJEK, Petr: Smrt ve středu (Dokořán) 

HERMITTE, David l´: Michael Jackson: 1958–2009 

(Nakladatelství XYZ) 

HLAVÁČOVÁ, Yvetta: Rebelka (AGES plus s.r.o) 

JANKŮJ, Monika: Drátování tradičně i netradičně (Computer 

Press) 

KEAR, Jon: Impresionisté: muzeum v knize (Computer Press) 

KOPECKÁ, Jana: Pašeráckou stezkou z Tibetu (Millenium Pub-

lishing) 

KUNEŠOVÁ, Zuzana: Originální šperky z FIMA (Portál) 

Moderní dům od podlahy po půdu (Rebo Productions CZ) 

NĚMCOVÁ, Marie: Rodinná fotografie s digitálním fotoapará-

tem: úpravy a opravy, šikovné triky, kompozice obrazu (Grada 

Publishing) 

Plzeňsko: příroda, historie, život (Baset) 

POKORNÝ, Jindřich: Parsifal: osudy jedné demokratické od-

bojové skupiny v letech 1938–1945 s poválečným dovětkem 

(Academia) 

VLASÁK, Vladimír: Karel Gott: 70 osobností o Zlatém slavíkovi 

(Daranus) 

VODIČKA, Milan: Den, kdy došly prachy: jak velká krize ve 30. 

letech změnila životy lidí a na co se máme připravit my 

(Práh) 

VOKOLEK, Václav: Neznámé Čechy: posvátná místa středních 

Čech (Mladá fronta) 

WERTH, Nicolas: Ostrov kanibalů: otřesné svědectví ze sibiř-

ského "druhého Gulagu" (Víkend) 

Literatura pro děti a mládež: 

DUDEK, Adolf: Pohádky pro malé děti: Malované čtení FLA-

NAGAN, John: Hraničářův učeň. Kniha pátá, Výkupné za Era-

ka (Egmont ČR) 

FRENCH, Jackie: Hitlerova dcera (Mladá fronta) 

GOSCINNY, René: Jak Obelix spadl do druidova kotle, když 

byl malý (Egmont ČR) 

HARRIS, Maria G.: Neviditelné město: Akta Joshua (Argo) 

HOŇKOVÁ, Iva: Nepálená keramika pro děti: tvoříme ze sa-

motvrdnoucí keramické hmoty (Computer Press) 

SEDLÁČEK, Dušan: Modrý meč: pohádka nejen pro kluky od 

Rysí řeky (Oftis) 

TRNKOVÁ, Klára: Letní říkadla (Studio Trnka) 

WHITE, Ellen Emerson: Titanic: deník dívky z roku 1912 

(Egmont ČR) 

Krásná literatura: 

AUSTEN, Jane: Lady Susan (Daranus) 

BABKA, Lukáš: Jen jeden osud: antologie sovětské lágrové 

prózy (Academia) 

BERÁKOVÁ, Zora: Po meči i po přeslici: historický román 

(Mladá fronta) 

BESSEROVÁ, Miroslava: Miroslav Moravec: život je parádní 

jízda (Ikar) 

CORNWELL, Bernard: Azincourt (BB art) 

CRISTEN, Marie: Hodina (Knižní klub) 

ČERVENÁK, Juraj: Conan nelítostný (Brokilon) 

DE CRESCENZO, Luciano: Příběhy lstivého Odyssea pro dneš-

ní čtenáře (Dokořán) 

DUMAS, Alexandre: Rudá sfinga (Baronet) 

ENRIGHT, Anne: Shledání (Odeon) 

GODARD, Jocelyne: Egypťanky. 5., Nevěsta pro faraona 

(Alpress) 

GÖTZOVÁ, Blanka: Vrány (Eroika) 

GREEN, Jane: Domek na pláži (BB art) 

GROGAN, John: Zlobiví psi si užijí víc legrace: o rodině, zví-

řatech a životě: vybrané články z deníku Philadelphia Inquirer 

(Ikar) 

HETEŠA, Petr: Láska až za hrob (Epocha) 

HUFF, Tanya: Cena krve: Krevní pouta; kniha první (Brokilon) 

IGGULDEN, Conn: Vlk plání: Dobyvatelé (Millenium Pub-

lishing) 

JIREŠ, Ondřej: Memento mori: Fantastická historie (Triton) 

KAVČIAK, Vladimír: Angolský pochod smrti (Nakladatelství 

XYZ) 

KEROUAC, Jack: Na cestě: rukopisný svitek (Argo) 

MARSHALL, Joe: Ztracený syn Atrie (Deus) 

MATTHEWS, Owen: Stalinovy děti: tři generace lásky a války 

(Jota) 

MÜLLER, Melissa: Alice Hercová-Sommerová: rajská zahrada 

uprostřed pekla: život v jednom století (Rybka Publishers) 

PATTERSON, James: Bikiny (Alpress) 

PEKÁRKOVÁ, Iva: Jaxi taksikařím (Millenium Publishing) 

PRATCHETT, Terry: Národ (Talpress) 

PROCHÁZKA, Jiří W.: Ken Wood. [2.], Perly královny Maub 

(Triton) 

PROCHÁZKOVÁ, Iva: Nazí (Paseka) 

REINEROVÁ, Lenka: Lodní lístek (Labyrint) 

SVÁROVSKÁ, Božena: Deník odbarvené blondýny. 3.: co 

všechno nesnáším! (kromě zoufalých chlapů, špatného sexu 

a milenců mojí matky) (Mladá Fronta) 

TREMAYNE, Peter: Pán duší: případ sestry Fidelmy 

(Vyšehrad) 

TREVANIAN: Incident v Twenty-Mile (Argo) 

URBANÍKOVÁ, Eva: Stalo se mi všechno (Motto) 

VÁŇOVÁ, Magda: Přítulný Zajíček (Šulc-Švarc) 

WHITTON, Hana: Dáma v modrém hedvábí (Knižní klub) 

 

Od ledna 2009 je Výběr z kniţních novinek  

prezentován také na webu Města Český Brod 

www.cesbrod.cz v rubrice Aktuality z kultury. 

http://www.knihovna-cbrod.cz
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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 

pře- konávání vodních toků a přírodních  i 

umělých překáţek? Tak si přijďte 

zasoutěţit   

s námi! Soutěţí se ve 12 disci-

plínách, vítěz kaţdé kategorie 

obdrţí věcnou cenu  

a kaţdý účastník obdrţí diplom. 

Závod je určen pro dvojice závod-

níků ve věku od 6 do 99 let. Děti do 15 let 

mohou závodit pouze s doprovodem nebo písem-

ným 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. 

 

Skautský tábor 2009 

 
Jako každý rok vyrazili členové skautského střediska Ing. 

Ládi Nováka do posázavské divočiny, aby zde strávili tři 

prosluněné týdny s ubytováním v indiánských tee-pee. Na 

louce pod kopcem Pohoř se k práci a radovánkám letos sešlo 

přibližně sedmdesát skautů.  

 

V e d e n í  t á b o r a  

a celotáborovou hru měl 

pro tento rok pod taktov-

kou Tomáš Dvořáček, je-

muţ touto cestou ještě jed-

nou vřele děkujeme. O 

naše pohodlí se dále starala 

kuchyň sloţená ze zkuše-

ných kuchařek. Rámcem 

celotáborové hry byla zvo-

lena detektivka. Děti se na 

začátku rozdělily do skupin 

a zaloţily si detektivní 

kanceláře, aby pomohly 

odhalit vraha v zapeklitém 

případu plném zvratů. Indi-

cie je provedly okolními hvozdy i civilizací a nejednou po-

trápili jejich mozkové závity. Volné chvíle byly vyplněny 

sportem a hrami v lese, a někdy došlo i na drobné práce při 

zkrášlování našeho tábořiště. Po dvou týdnech byl pachatel 

dopaden a menší děti se odebraly do nedočkavých náručí 

svých milujících rodičů. Starší si uţívaly ještě další týden 

pod blankytným nebem u vody a putováním po blízkém oko-

lí. 

Tábor je jiţ za námi a čeká nás spousta práce při přípravě 

toho následujícího. Proto třikrát nazdar tomu letošnímu  

a hodně sil do blíţícího se nového školního roku. Fotky  

a informace o minulých i budoucích akcích jsou k nalezení 

na našich webových stránkách www.cesbrod.cz/skaut7. 

Ivan Novák,  

Skautské středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod 

Co jsme podnikli o prázdninách 

 
V Mateřském centru Kostička probíhaly v průběhu 

celých prázdnin letní kurzy angličtiny. Děti si na nich 

uţily spousty legrace, zábavných her a plnění dobro-

druţných úkolů zaloţených na principech záţitkové 

pedagogiky, které pro ně připravili naši lektoři James 

Scott Byrnside, Leigh Newton a Martina Benáková 

realizátorka celoročních programů angličtiny 

v Kostičce. 

Uskutečnila se také letní rekreace s Kostičkou 

v Penzionu Lesní zátiší v obci Mostek u Dvora Králo-

vé. Příjemný týden dovolené společně strávilo přibliţ-

ně 10 rodin z našeho mateřského centra. 

V Klubu Zvonice jsme měli pro děti otevřeno 2 aţ 3 

dny v týdnu. V červnu děti vyrazily na týden na vodu. 

Společně s naším lektorem Jardou Nouzou sjíţděly na 

raftech řeku Otavu.  

V srpnu jsme přivítali novu koordinátorku klubu paní 

Adélu Michkovou a pevně věříme, ţe se jí u nás bude 

líbit. 

Více naleznete na našich webových stránkách 

www.leccos.cz, jejichţ zbrusu novou podobu pro Vás 

právě připravujeme. Dita Nekolná 

http://www.cesbrod.cz/skaut7
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ANNA  

ČESKÝ BROD 

SOCIÁLNÍ  

SLUŢBY PRO  

SENIORY 
 

pořádá v rámci celorepublikové akce  

Asociace poskytovatelů sociálních sluţeb ČR 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
DNE 7. 10. 2009 OD 9 DO 16 HODIN 

moţnost prohlédnout si společné prostory areálu 

poskytnutí veškerých potřebných informací 

ukázky výrobků z aktivizačních programů seniorů 

fotografie ze ţivota obyvatel 

výstava výrobků z keramické a výtvarné dílny 

nabídka některých výrobků k zakoupení  

(hedvábné šály, drobná keramika…) 

ochutnávka koláčů 
 

 

Výstava keramických a výtvarných  

prací ţáků 1. ZŠ 

 
Tvář každého národa tvoří jeho kultura a tradice, které 

během času vznikají, přenášejí se z generace na generaci. 

Tradice našeho lidu jsou bohaté a krásné, ale často se nám 

stává, že na ně zapomínáme. Proto se naše škola rozhodla 

ve školním roce 2008/2009 naši tradiční výstavu keramiky  

a výtvarné činnosti zaměřit právě na tuto skutečnost. 

 

Během školního roku jsme zjistili, ţe současná mladá gene-

race má jen kusé informace. Často neví, proč se ten či onen 

lidový zvyk dodrţuje. 

Někdy jí připadá, ţe ten, kdo se k lidovým tradicím hlásí, je 

z jiného světa. Kdo navštívil naši výstavu, která byla od 

konce května do 21. června v Podlipanském muzeu, posou-

dí, zda se nám podařila, či nepodařila. Při vernisáţi jste 

mohli shlédnout i videozáznam, který mapuje celý rok. Me-

zi tradice, které mají letité a hluboké kořeny, jsme zařadili  

i některé novodobější. Všichni bychom si měli uvědomit 

důleţitou skutečnost, ţe vytrácení se tradic a kultury z po-

vědomí lidu mohou postupně umoţňovat národu jako tako-

vému pomalu zaniknout; příslušnost k národu a znalost jeho 

tradic by měla být věcí hrdosti kaţdého z nás. 

A k tomu měla naše školní výstava pomoci. 

Lída Bernátová, učitelka 1. st. ZŠ 

Českobrodská garda představuje  

nový projekt 
 

Název projektu 

SVATOVÁCLAVSKÉ MĚSTSKÉ STŘELECKÉ  

SLAVNOSTI 

První ročník střeleckých slavností na českobrodských 

hradbách, sobota 26. 9. 2009 

 

Popis projektu 

Svatováclavské střelecké slavnosti chtějí navázat na starou 

tradici měšťanských střeleckých spolků, jenţ se v českých 

městech rozvíjela od poloviny čtrnáctého století, kdy král 

český a císař římský Karel IV. udělil střelcům z kuší rozsáh-

lá privilegia. 

Střelecké slavnosti a střelba Ku ptáku, byla typicky měšťan-

skou zábavou a dá se říci, ţe tyto střelecké soutěţe byly pro-

tipólem šlechtických turnajů. Střeleb a zábav s nimi spoje-

nými se účastnil prakticky kaţdý obyvatel města. Střílení 

samotné provázely různé hry, soutěţe jakoţ i rozličná diva-

delní představení či veselice a jednalo se o velice barvitou 

podívanou. Garda města Český Brod chce tuto starou tradici 

opět obnovit a uvést v povědomí jak obyvatel Českého Bro-

du, tak i širší veřejnosti zvláště i proto, ţe účast na těchto 

střelbách přislíbili účastníci z různých měst, kde střelba mě-

la téţ svou tradici. Téţ místo a datum nebylo zvoleno ná-

hodně, neboť parkány městských hradeb skutečně slouţily  

k tomuto účelu a střílelo se na počest různých výročí či svát-

ků světců. V našem případě je to svatý Václav, nejznámější 

český světec a patron české země. Není téţ bez zajímavosti, 

ţe město Český Brod je zmiňováno v písemných zázna-

mech, kde se hovoří o střelbách na parkánu, které se zde 

konaly a měly tu svou tradici. 

Aktivity projektu 

Střelecká soutěţ z historické kuše – Střelba „Ku ptáku“ 

Průvod městem a přísaha střelců 

Historické hry a soutěţe 

Dětská střelnice z kuší 

Vystoupení vojensko-historických spolků se zaměřením na 

druhou polovinu patnáctého století 

Divadelní představení 

Přednášky a ukázky dobových technik, střelby  

a vojenství 

Osoby podílející se na projektu 

Martin Semrád – organizátor, vedoucí projektu 

Martin Picek – organizátor 

Ondřej Skála – doprovodné akce 

Garda Český Brod – technické zabezpečení 

Dagmar Eisenmannová – občerstvení 

Zdeněk Svoboda – odborné technické zabezpečení 

Dobrovolníci – pět osob 

Předběţný program 

11.00 hod – zahájení, průvod městem, přísaha střelců  
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12.30 hod – začátek střelecké soutěţe, probíhá celé odpoled-

ne  

13.00 hod – divadlo Studna 13.30 hod – vojenská taktika 

skupina Barbarossa 14.00 hod – bubeníci Garda Český Brod 

14.30 hod – střelci skupina Buhurt 15.00 hod – střelba Ku 

ptáku  

15.30 hod – praporečníci Mladá garda Český Brod 16.00 hod 

– divadlo Studna 

16.30 hod – ukončení základní části střeleb a vyhlášení fina-

listů  

16.45 hod – finále střeleb – střelba na malovaný terč 

17.30 hod – vyhlášení vítěze střeleb, předávání cen, uzavírá 

Garda, bubeníci, střelci. Praporečníci. 

Průběţně celý den 

dětská střelnice z kuší 

vojenský stanový tábor, stráţe, ţivot na parkanu 

ukázky dobové kuchyně 

hry pro děti i dospělé 

ukázky zbraní a dobových předmětů z konce patnáctého sto-

letí, různé přednášky 

Martin Semrád 

 

Program svatováclavských střeleckých  

slavností Český Brod 2009 

 
Sobota 26. 9. 2009 

10:00 Otevření parkánu pro veřejnost, zahájení prezentace 

(zápis) střelců. 

11:00 cca – konec zápisu, přísaha střelců, salva, rozdělení 

střelců do rund a zahájení střeleb. 

 První taneční vstup Impudici (střelby mohou trvat cca  

3 hod). 

12:00 Startují atrakce pro děti, v případě zájmu dětí dříve, 

můţe se začít s hrami dříve. 

13:00 První divadlo cca 50 min. divadlo Studna – Jaromil 

14:00 Končí základní část střeleb (sčítání výsledků). 

14:00 Impudici druhý tanec včetně výuky diváků. 

14:30 Vyhlášení šesti postupujících a zahájení střelby na 

trámek. 

14:35 Divadlo Studna – bajky 20/30min. 

15:15 Konec druhého kola střeleb – na trámek (sčítání vý-

sledků a vyhlášení tří finalistů). 

15:15 Tanec k oslavě vyhlášení finále a při něm nebo po 

chycení zloděje a rušitele frýdu. 

15:20 Útrpný výslech rušitele frýdu, udání spolupachatelů  

a poprava od měšťanů ručnicemi. 

15:45 Střelba na malovaný terč. 

16:10 Vyhlášení vítěze střeleckých slavností a předání cen, 

tanec, pasování nejhoršího střelce na rytíře.  

16:25 Prezence střelců z ručnic, zahájení střeleb z ručnic ku 

ptáku. 

17:00 cca ukončení programu, tanec, praporečníci, salva. 

 

Stručný scénář průběhu střeleb 

 

10:00 Všichni střelci se shromáţdí u střelnice k zápisu 

(střelečtí komisaři Semrád a Picek) 

11:00 Přísaha střelců probíhá před střelnicí, účastní se všich-

ni střelci i ti z ručnic! Střelci jsou nastoupeni ve dvou případ-

ně třech řadách. V první řadě jsou střelci z ručnic a ti po pří-

saze provedou slavnostní salvu. 

 

Přísaha 

Přísahám při patronu země české sv. Václavu. Přísahám 

při patronech střelců sv. Jiří, jakož i sv. Divišovi. Přísahám 

na svou čest a svědomí, že stříleti budu poctivě dle regulí  

a pravidel, že střelci druhému škoditi nijak nebudu, že han-

bu svým chováváním střelcům nepřivodím, že mír svými 

činy o slavnostech neporuším a se silami zla se nespolčím. 

K tomu mi dopomáhej Bůh! 

 

Tímto prohlašuji střelecké slavnosti za zahájené (přísahu čte 

písař bratr Pappi Semrád). 

Střelci! (velí hejtman nad střelci bratr Picek) k slavnostní 

salvě připravit! Pal! (předvedeme nabíjení a povely).  

Po salvě je Pritschenmeisterem vyhlášen frýd a střelci vyzvá-

ni ke střelbám. Kdo od této hodiny poruší ve městě mír, jak 

násilností, loupeţí či jiným ohavným skutkem, bude bez 

milosti utracen. Nyní prosím střelce na svá stanoviště. Stře-

lecké slavnosti začínají! 

Odchod střelců z placu rozchod 

Zůstává Pritsche, bubeníci a praporečníci. Ti předvedou krát-

ké vystoupení s prapory. Po skončení vystoupení odchází 

z placu následováni bubnujícími bubeníky a začínají střelby. 

Uvede pritsche. Nyní začíná základní část střeleb z kuší, 

střelba na vzdálenost třiceti kroků ke zdi. Střelci budou stří-

let ve stoje a kaţdý vyšle na terč dvanáct šipek. Z této disci-

plíny postoupí šest nejlepších střelců a ti budou soutěţit ve 

střelbě na trámek na vzdálenost dvaceti kroků a účelem bude 

zasáhnout siluetu přesýpacích hodin. Tři nejlepší z těchto 

střeleb pak postupují do finále a budou střílet kaţdý po jedné 

ráně v sedě na malovaný terč. O výsledcích budete průběţně 

informováni. Nyní… uvede taneční vystoupení Impudici, čas 

kdy a místo, kde… A střílí se.  

Impudici cca 11.30 hod. Pritschenmeister uvádí hry pro děti 

a u her se průběţně zastavuje, komentuje je, můţe se i zapo-

jit do soutěţe. 

Hry cca od 12.00 hod 

Pappi Semrád 
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Se sokolem do „Nového světa“ 

 
Americká obec sokolská, zalo-

žená našimi krajany žijícími 

v Americe, pořádala ve dnech 

25. – 28. 6. 2009 svůj slet 

v texaském městě Forth Worth. 

Je to pro ně velká událost a 

sláva a proto pozvali sokoly 

z celého světa a tedy i nás. 

Pozvání bylo přijato a tak se 

asi 100 členná skupina z celé 

republiky pustila do nacvičo-

vání skladby. Měla název „Spějme dál“ a cvičili jsme na 

melodie sokolských pochodů. 

 

K dyţ uţ se jede tak daleko, je třeba toho náleţitě vyuţít. 

Vytvořili jsme asi tři skupiny, které různým způsobem 

cestovaly a poznávaly nové kraje. Já jsem se přihlásil do 

kolektivu, který měl po Americe cestovat půjčenými auty. A 

tak se plánovalo a nacvičovalo, aţ přišel 9. červen a my od-

létali do Dallasu. Po příletu jsme šli nejprve do půjčovny aut 

a pak hurá ven z města směrem na sever. První kemp byl 

kousek za Dallasem u jezera Lewisville. Naše cesta byla 

zaměřena na poznávání národních parků a dalších zajíma-

vostí ať uţ přírodních výtvorů či lidských děl a vedla místy, 

která často připomínala dějiny „divokého západu“. 

Z Texasu jsme vyjeli do Oklahomy a prohlédli si hlavní měs-

to s parlamentem a pak jsme si to namířili po dálnici přímo 

na západ a znovu vjeli do Texasu. Zde nás čekal jiţ první 

kaňon Palo Duro. Pokračovali jsme severozápadně k vyhaslé 

sopce Capulin, která ční asi 2 600 m nad okolní vyprahlou 

krajinou. To uţ jsme v Novém Mexiku. Stihli jsme večerní 

prohlídku krásného města Santa Fe a pomalu se přesouvali 

do Arizony. Zde na severu státu je veliká přehrada na řece 

Colorado s elektrárnou. Jezero se jmenuje Powell. Odtud se 

jedeme podívat na jedinečné skalní útvary Monument Val-

ley, známé z mnoha westernových filmů.  

A jsme v Utahu, kde se nalézá překrásný Bryce kaňon. Je 

tvořen tisíci štíhlými skalními útvary v podobě jehel bíloţlu-

tooranţově zbarvenými. Zde v kempu bylo moţné potkat  

i medvěda, ale k nám ţádný nepřišel. Přes národní park opět 

projíţdíme Arizonu, Nevadu aţ do Kalifornie do Údolí smrti. 

Je to místo údajně nejteplejší v Americe a zhruba 50 aţ 60 

metrů pod úrovní hladiny moře. V době naší návštěvy se 

teploty pohybovaly okolo 40–42°C. Při návratu ještě navště-

vujeme večer město hazardu a zábavy Las Vegas. 

Stále se vracíme na východ do Arizony a míříme k největší 

atrakci zájezdu k Velkému kaňonu. Tato obří hříčka přírody 

má délku asi 500, šířku 20 a hloubku aţ 2 km. Zde jsme po-

byli dva dny. Dopřál jsem si potěšení a zaplatil si vyhlídkový 

let vrtulníkem. A pokračujeme dále, tentokrát otáčíme na 

jihovýchod, kus cesty jedeme po historické cestě Route 66, 

která byla vybudována ve 30. letech minulého století a spo-

jovala Chicago s Los Angeles. Dnes uţ z ní zbyly jen některé 

úseky. Měníme opět směr přímo na jih k městu Tuscon do 

národního parku Saguaro, kde roste velké mnoţství kaktusů. 

Ty největší jsou jako telegrafní sloupy. Je zde i velký výskyt 

různé havěti, kromě chřestýše, který nám lezl mezi stany, tu 

jsou ještě tarantule, škorpioni a můţe se objevit prý i puma. 

Samá veselá společnost. Při další cestě zajíţdíme do historic-

kého městečka Tombstone. Čtenář westernových románů ví, 

ţe zde působil legendární šerif a maršál Wyatt Earp. Dodnes 

zde zůstala zachována původní ulice s bary, hotely a obcho-

dy a předvádí několikrát za den nejslavnější přestřelku divo-

kého západu u O. K. Corralu. 

Cesta dál vede opět dál na východ do Guadalupe Mountains 

národního parku. Skalní štíty strmě zde vyrůstají z ploché 

krajiny texaské pouště. Nalézá se zde i jeskynní systém zva-

ný Carlsbad Caverus. V jeho podzemních sálech jsou mnohé 

vápencové útvary s krápníky a v jeho Velkém sále, kde ţije 

tisíce netopýrů, by bez problému zaparkoval i obří letoun 

Boeing 747. Patří k nejkrásnějším v USA. 

Posledním národním parkem na naší cestě byl Big Bend na 

hranici s Mexikem a obtékaný hraniční řekou Rio Grande, 

území kmene Apačů. Nalézá se zde mnoho zajímavých rost-

lin, stromů, kaktusů i velké mnoţství druhů ptáků. Speciali-

tou jsou stáda divokých prasátek javelin (druh pekari), která 

při honbě za potravou klidně rozpárají i nehlídaný stan. 

A teď uţ rychle do Forth Worthu, abychom stihli slet. Večer 

nás čeká posezení s krajany při hudbě a tanci (samozřejmě 

country) a pak nácviky a vystoupení. Ještě se stačíme podí-

vat do Dallasu a uţ se loučíme a letíme domů. Během naší 

cesty jsme navštívili 7 států a najeli asi 8 500 km, viděli 

krásnou a divokou přírodu i velká města, zaţili legraci i dob-

rodruţství, ale doma je doma.  

Jan Firbas – Sokol Český Brod  

 

 

KURS SOUTĚŢNÍHO BRIDŢE 
Klub soutěžního bridže čas od času nabízí zcela zdarma zá-

jemcům účast v kursech této královské karetní hry.  

Historie bridţe v Českém Brodě se 

píše od 60. let minulého století a nyní 

i vy máte moţnost se do ní zapsat. 

Scházíme se kaţdou středu od 18.30  

v suterénu gymnázia a tam také bude 

kurs probíhat. Jste-li příznivci ţolíků, kanasty, mariáše, či já 

nevím jakých dalších karetních her, dojdete k závěru, ţe bri-

dţ je všem těmto hrám 

nadřazen. Přijďte to zku-

sit. Bridţ je hra, ve které 

spolu soupeří dvojice. 

Hrací nářadí je polovina 

ţolíkových karet bez 

ţolíků a zvládnout zá-

kladní zásady není nic 

sloţitého. Pak jiţ to bude 

jenom na vás. Jiţ nyní se 

na vás těší českobrodští 

bridţisté. Přihlášky na 

tel. 739033170  
-jp- 

Ilustrační obr. z archivu ČBZ 
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Jsme zas o kus dále 
TJ Liblice, občanské sdružení informuje… 

 

V  loňském roce jsme věnovali nemalý čas a peníze do 

trávníku našeho hřiště. Není to ještě anglický trávník, 

ale na druhou stranu už to není bývalé drnovité hřiště. Jenže 

pokud tráva lépe roste a více houstne, tak to vyžaduje častěj-

ší sekání a tím i kvalitní bezporuchovou sekačku. Zde se uká-

zalo, že nás tlačí bota.Proto jsme se pro rok 2009 rozhodli, 

ţe budeme investovat tímto směrem, aby prostředky vynalo-

ţené do zlepšení trávníku nepřišly vniveč.  

 

V zhledem k dobrým zkušenostem a kladnými reference-

mi na zahradní traktory značky Mountfield byla volba 

celkem jednoduchá, avšak na naše poměry poměrně drahá. 

Vybrali jsme konkrétní typ sekačky a přídavné zařízení 

(rozmetadlo) pro hnojení a setí trávy. 

Napsali jsme přes zimu projekt a začátkem roku poţádali 

Město Český Brod o investiční příspěvek na pořízení zahrad-

ního traktoru. Celková předpokládaná cena pořizované výba-

vy se v základních cenách vyšplhala téměř k 90 tisícům Kč. 

Město Český Brod nám skutečně významně pomohlo a při-

spělo částkou 60 tisíc Kč. 

Tajně jsme doufali, ţe na kole štěstí si vytočíme nějakou 

zajímavou slevu, ale osud nám nebyl v tomto případě naklo-

něn. Nicméně cenu jsme uhradili a kvalitní zahradní traktor 

TM40 s příslušenstvím nám byl s mírnými komplikacemi 

dodán.  

Řekněte, nevypadá krásně? 

 

Kromě kvalitní sekačky jsme v letní přestávce vlastními sila-

mi opět opravili trávník před oběma brankami a uprostřed 

hřiště. V rámci několika brigád jsme navozili zeminu, vyrov-

nali ji, zaseli a pohnojili. Vzhledem k tomu, ţe se můţeme 

přes léto bez problémů připravovat mimo hřiště, tak trávníku 

prospěla i letní pauza a opět výrazně zhoustl. 

Po dlouhých letech, kdy k nám soupeři jezdili s hrůzou 

v očích, na čem budou hrát, se občas dočkáme i jejich po-

známky typu „tady se to zlepšilo, vy máte pěknou trávu…“. 

Taková slova jsou pro všechny, kteří se o trávník v Liblicích 

starají, ohromnou satisfakcí a pohlazením na jejich fotbalové 

duši.  

Osobně jsem rád, ţe se nám za pravidelné finanční podpory 

Města Český Brod a vlastní prací zase o kousek podařilo 

posunout laťku směrem výše. Za to patří všem, kteří se o to  

zaslouţili, moje poděkování. 

Ing. David Hybeš, předseda TJ Liblice, občanské sdružení 

 

Jak je vidět, velkou radost z traktoru měl především správce 

hřiště pan Paluska, pro kterého to znamenalo konec trablů 

se starším poruchovým traktorem značky Westwood. 
Foto z archivu TJ liblice 

Pozvánka na  

Českobrodskou padesátku 

sobota 3. 10. 2009 dálkový pochod  

a cykloturistická jízda 

start 6.30 – 10.00 hodin v autokempu  

u Podviničního  

rybníku 

Další informace:  

cokrt@seznam.cz,  

www. triathloncb.ic.cz,  

tel. 321 620 672 večer 

Římskokatolická farnost  

Český Brod  
vás srdečně zve  

na  

Slavnostní Mši svatou  

u příleţitosti výročí posvěcení kostela 

svatého Gotharda,  

dne 20. září 2009 od 9.30 hod.  

Při bohosluţbě budou poţehnány  

nově restaurované varhany  

českobrodského chrámu.  

Bohosluţbě předsedá generální vikář 

Mons. Dr. Michael Slavík. 

mailto:cokrt@seznam.cz
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Historické miniatury z Českobrodska 

Historie převáţně  

poštovní… 
 

Jedním z úkolů našeho periodika by mělo být seznamování 

čtenářské obce s naší historií. Tu lze zkoumat z mnoha stran 

a my se dnes zkusíme podívat na historii poštovní. Umožní 

nám to seriál Josefa Miškovského v časopise Naše hlasy, 

články ve sborníku muzea Naše Podlipansko a Dragounovy 

rukopisné záznamy a poznámky, uložené v muzeu Poštovním 

v Praze.  

 

Pár slov z historie města úvodem 

 

 Území města bylo osídleno podle archeologic-

kých nálezů jiţ v pravěku. První listinná zpráva o městě  

z r. 1287 jej uvádí jako „Brod Biskupův“. O původu dnešní-

ho názvu Český Brod je několik výkladů. Jeden z nich uvádí, 

ţe slovo Český bylo k názvu Brod přidáno proto, ţe místo 

bylo vstupní branou do Česka. Druhý výklad je, ţe českým 

bylo město přejmenováno na rozdíl od „Brodu Smilova“ – 

Německého – přes Sázavu, nyní Havlíčkova Brodu. 

Město leţí na důleţité křiţovatce tehdejších obchodních cest 

s východními zeměmi. V tom spočíval jeho dřívější význam 

a moţno říci i hospodářské postavení. V polovině 14. století 

vznikl v něm špitál a město bylo obehnáno hradbami, ze 

kterých se do dnešních dob zachovaly zbytky. Aţ do r. 1421 

bylo město katolíků. Dne 17. dubna téhoţ roku bylo dobyto 

Praţany, vedenými Janem Ţelivským a připojeno tak ke 

svazku husitských měst. Kdyţ se dne 26. května 1434 Pan-

ská vojska pokusila město dobýt, měšťané se ubránili. Po 

poráţce husitských vojsk v bitvě u nedalekých Lipan přiměli 

měšťané císaře Zikmunda, aby povýšil Brod na město krá-

lovské a vybavil je některými právy a volnou samosprávou. 

 Příjmy městské pokladny z vaření piva a z vybí-

rání cla byly základem nového bohatnutí města. Tento rozvoj 

byl zastaven poráţkou stavovského povstání v r. 1547, kdy 

byly také Brodu konfiskovány všechny statky. Záchranou  

a základem nového rozkvětu bylo opět pivo, vařené v nebý-

valém mnoţství a vyváţené horníkům do Kutné Hory. Doba 

pobělohorská a třicetiletá válka přinesly však novou hospo-

dářskou katastrofu, ze které se město jen pozvolna vzpama-

továvalo. 

K znatelnějšímu zlepšení přispěla stavba první ţelezniční 

trati, po niţ se původní počet obyvatel během několika let 

téměř zdvojnásobil. Od konce šedesátých let min. století se 

ve velmi skromné míře projevují známky kapitalistické in-

dustrializace. Velký kapitál však se ve městě v soukromých 

rukou nikdy nesoustředil, a ţádný ze zdejších podniků ne-

vzrostl ve velký závod. V r. 1867 byl zaloţen parní mlýn  

a rolnický cukrovar, později pak vzniklo hospodářské druţ-

stvo a továrna hospodářských strojů, později přebudovaná na 

Fotochemu. 

Byly postaveny nové školní budovy a zrušená kasárna adap-

tována na nemocnici, slouţící tomuto účelu do dneška. Děl-

nictvo však, tak jako dříve, nedostalo v místě pracovní příle-

ţitost – malé podniky je neuţiví – dojíţdějí proto za prací do 

blízké Prahy i jinam. 

Vliv tohoto dojíţdění se projevuje na smýšlení zdejšího děl-

nictva a toto v r. 1890 poprvé oslavuje První máj. K bouřli-

vým projevům dochází i v posledních létech první světové 

války a při oslavách Prvního máje v r. 1918. Dělnictvo se 

organizuje v sociálně demokratické straně a očekává naplně-

ní svých tuţeb. Očekává však marně – i kdyţ si sociální de-

mokracie udrţuje trvale vedoucí místo. Okupace udělala 

konec nadějím sociální demokracie v klidný vývoj a i v tom-

to boji jsme měli své zatčené – i mrtvé. Zatýkáni jsou bez-

partijní, komunisté, i příslušníci v r. 1939 vzniklého 

„Podlipanského odboje“. Mrtví občané města zůstávají i dne 

8. května 1949 u Liblické vysílačky. Téhoţ dne večer podpi-

sují v místním gymnasiu zástupci armády maršála Schörnera 

kapitulaci „neporazitelných“ a druhý den na to, 9. května – 

vítá Český Brod ku Praze postupující Rudou Armádu. 

Poválečná historie města je jiţ, alespoň těm starším, dosta-

tečně známá, takţe není třeba ji dále připomínat. 

 
Historie pošty Český Brod 

 
Nejstarší 

poštovní 

razítko, pou-

žívané na 

českobrod-

ské poště od 

roku 1818, 

zde na dopi-

se do Olo-

mouce. Ra-

zítko je jed-

nořádkové 

bez data 

s textem „v. BÖHMISCHBROD“ (z Českého Brodu). Údaje o úhra-

dě poštovného se psaly hnědočervenou hrudkou přímo na přední 

stranu zásilky. 

Dějiny pošty i celá její historie jsou v Evropě z největší části 

spjaty s rodinou Taxisů. Jiţ 1. března 1500 byl za panování 

císaře Maxmiliána I. postaven do čela poštovnictví F. Taxis 

a postupem doby získala Taxisova rodina monopol pro pře-

pravu pošty ve většině evropských, zemí. 

V Čechách do poštovnictví zasahuje v roce 1622 rodina Paa-

rů, která přebírá od Taxisů monopol. V její správě zůstávají 

pošty asi do roku 1722, kdy došlo k jejich zestátnění. Někte-

rá privilegia této rodiny však přetrvávají aţ do roku 1918. Je 

Jaroslav Petrásek st. 
Foto a obrázky z archivu autora 
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jistě pochopitelné, ţe první stálá pošta na našem území byla 

v Praze a teprve postupně vznikaly další pošty v menších 

městech. 

Leckdy byly zřizovány pošty pouze dočasně, z určitého dů-

vodu, k některé významné události, zejména k cestám pa-

novníka na různá místa země. A tu se jiţ dostáváme k České-

mu Brodu. 13. 1. 1561, den před svým odjezdem do Po-

děbrad, nařizuje Ferdinand I. Českému Brodu dopravovat za 

ním z Prahy jízdním poslem poštu. Přesně řečeno praţský 

jízdní posel dovezl poštu do Českého Brodu a českobrodský 

ji potom vezl do Poděbrad. Totéţ se opakovalo 2. 11. 1561  

s tím rozdílem, ţe panovník dlel v Pardubicích a českobrod-

ský jízdní posel přepravoval poštu na úseku Český Brod – 

Týnec nad Labem. K obdobnému vyuţití českobrodského 

jízdního posla došlo ještě 11. 1. 1562, 14. 4. 1562, 15. 7. 

1562 a po dobu tří měsíců v roce 1598. 

Počátkem července 1605 je uloţeno nejvyššímu dvorskému 

poštmistrovi, Jiřími Pichlovi z Pichlberka, zřídit mimořádné 

poštovní spojení z Prahy přes Český Brod do Brna pro pře-

pravu pošty za vojenskou výpravou krále na Moravu.  

V květnu 1637 jede císař přes Jihlavu, starou vídeňskou sil-

nici do Čech. Při této příleţitosti bylo zřízeno mimořádné 

spojení Vidně a Prahy přes Německý Brod, Habry, Čáslav, 

Kolín a Český Brod. Větším městům na trase byla uloţena 

povinnost přepravu pošty na trase zajistit. 

28. 5. 1642 nařídil císař vytvoření poštovního spojení Prahy 

s Kladskem. Trasa byla vedena přes Český Brod, Týnec, 

Pardubice, Hradec a Lanškroun a v činnosti byla od 7. 6. – 

26. 6. 1642, potom měla trasa být z Prahy vedena přímo na 

Nymburk. Přes Český Brod bylo však doručováno ještě  

v červenci a pochopitelně jiţ bez náhrady pro obec. 16. 7. 

1642 vznesl českobrodský purkmistr České komoře v této 

záleţitosti protest, který Prugger, tehdejší praţský poštmistr, 

zamítl. 

Koncem května 1643 navrhuje Prugger místo jízdní pošty 

Praha – Hradec zřízení pěší pošty na trase Praha, Český 

Brod, Kolín, Pardubice. Kaţdá stanice měla za povinnost 

udrţovat v pohotovosti dva posly, spoj však fungoval jenom 

velmi krátce. 

Další zprávu o českobrodském zajišťování pošty máme ze 

dvacátých let osmnáctého století. Zásilky pošty pro Český 

Brod v té době zajišťoval kutnohorský posel Martin Lachčí. 

Starý zápis podle J. Miškovského praví, ţe „týţ posel býval 

v Brodě hospodou a tu přihodila se první nám známá poštov-

ní krádeţ českobrodská“. Posel věznil déle roku z krádeţe 

podezřelou vdovu Dorotu Hudcovou, kdyţ pak ničeho nedo-

kázal, byl nucen přistoupiti na propuštění obviněné. Učinil 

tak a lehkým srdcem – „ani prý co na ní vzíti by neměl“. 

 V říjnu 1742 nechce kolínský purkmistr platit 

expresního posla, vyslaného z Českého Brodu s dopisem  

o sloţení a síle vojenské artilerie a poukazem na to, ţe kolín-

ští hradili posla z Kolína do Čáslavi. Českobrodští konšelé se 

usnášejí předat celou záleţitost krajskému úřadu, neboť Čes-

ký Brod tím pádem byl nucen uhradit poštovního posla  

z Brandýsa do Českého Brodu i z Brodu do Kolína. 

 V témţe roce byl vlastník hospody a primas 

Leopold Vokal z Budíkova zatíţen dočasně v rámci zřízení 

saské vojenské pošty povinnostmi poštmistra. V téţe době 

ţádá českobrodský občan, Václav Čechura od města 50 zl. 

náhrady za koně, který uhynul při sluţbách pro městskou 

poštu. Koně pouţíval posel Nil z Cearu a Čechurovi bylo 

doporučeno, aby se obrátil se svojí ţádostí na pana primasa, 

jakoţto „toho času poštmistra“. Tehdejší poštovní nařízení 

značně zatěţovala obecní 

rozpočty a městští konšelé se 

v této době několikrát domá-

hali pomoci z jiných panství, 

„kde koní jest dostatek a tak 

říkaje vojáka neviděli“.  

 
Jezdecký poštovní posel 

  

V Českém Brodě v té době 

byl koní značný nedostatek, 

platy za jejich zapůjčení byly 

malé, a proto magistrát upravuje ceny pro Český Brod takto: 

Za zapůjčení koní na jízdu do Kolína z peněz pošty 2 zl 15 

kr a z kontribučenského důchodu příplatek 45 kr. Za trasu do 

Běchovic 1 zl 30 kr, s příplatkem 15 kr. Koně k poštovní 

potřebě mají být předáváni podle pořadí, které magistrát určí. 

 V květnu 1742 byla v Českém Brodě stanice 

saské pošty zrušena a Leopold Vokal propuštěn, kurýrové 

však jezdili i nadále přes Český Brod a doţadovali se přípře-

ţí. Českobrodští ţádali kosteleckého hejtmana o výpomoc, 

ale ten se vymlouval, ţe sám musí zajišťovat koně pro poštu 

u sv. Prokopa v Sázavě. V tehdejší době musel podle pořadí 

kaţdý měšťan, který měl alespoň 48 korců polí, přistavit pár 

koní. Protoţe tím nemohl koně, kteří čekali na případné pou-

ţití u pošty, sám vyuţívat pro polní práce, byla tato povin-

nost velmi nepříjemná. Městská rada si prostřednictvím peti-

ce, kterou sestavil syndikus Voříšek, na tuto situaci stěţovala 

aţ u praţského poštmistra Nella. V petici brodští poţadují 

zřízení poštovní stanice v Plaňanech, protoţe koně brod-

ských měšťanů jsou vyuţíváni k cestám aţ za Čáslav, neboť 

koně často nejsou ani v Kolíně. 

Jízdenka pro osobní přepravu Brno-Praha poštovním dostavníkem 

(diligencí), který měl zastávku i v Českém Brodě. 

 

 V listopadu 1744 přikazuje královský polní poš-

tovní úřad českobrodskému magistrátu drţet v pohotovosti 

dvanáct koní. Teprve poté je počet koní posílen čtyřmi  

z Kostelce. 19. června následujícího roku je ustanovením 

krajské kurendy z Průhonic zřízena pošta do Počernic, Čes-

kého Brodu a Plaňan. Poštmistrem je opět ustanoven primas 

Vokál z Budíkova. Protoţe však neplatil řádně sedlákům za 

půjčování koní, tito si na něho stěţují a teprve na zákrok 

krajského úřadu je zde zjednán pořádek. 

Dne 20. června 1749 projíţdí Českým Brodem baron z Lilien 

a pověřuje zdejší magistrát ustanovením poštmistra. Přihla-

šuje se 9. července jakýsi František Kytlinger, ale zda a jak 

poštovní záleţitosti vyřizoval se jiţ nedozvídáme. Poměry 
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poštovní se 

dotýkají i po-

měrů mýtných. 

V listopadu 

1750 si naříká 

radní Kukumus 

jako mýtný, ţe 

poštovní vozy 

neplatí mýtné a 

na cestách ještě 

omezují ostatní provoz, na který neberou ohledy. Od roku 

1750 byla na hlavních poštovních tratích zavedena i osobní 

doprava zvláštními povozy., které se nazývaly diligence. 

Jednotlivé poštovní stanice měly být vzdáleny asi dvě poš-

tovní míle, tedy asi dnešních 15 km. Takzvaná vídeňská sil-

nice, která vedla odedávna přes Český Brod a spojovala Pra-

hu s Vídní, byla zřejmě jedním z důvodu pozdějšího zaloţení 

stálé poštovní stanice*  

 

Dne 25. záři 1751 upozorňuje podkomořský úřad na řádné 

dodrţování poštovského řádu, zejména při úřední korespon-

denci. Od října 1752 je zakázáno povozníkům a formanům, 

aby převáţeli pasaţéry a tím konkurovali poštovní dopravě. 

Nařízení krajské kanceláře z 30. března 1753 praví, ţe kaţdý 

poštovní posel má být vzat pod přísahu a vybaven pasem od 

vyššího poštovního úřadu. Protoţe z Brodu ţádný poštovní 

posel není vypravován, ale pošta se podle úmluvy s tehdej-

ším úvalským poštmistrem pouze předává poslům, kteří měs-

tem procházejí, není pro Český Brod takových poslů zapo-

třebí. 

Úvalskému poštmistru se však roční poplatek 2 zl za tuto 

sluţbu zdál malý a ţádá 3 zl 44 kr. To se však zase nelíbilo 

brodskému magistrátu a rozhoduje se proto zřídit vlastního 

poštovního posla, který sloţí přísahu a bude vybaven patřič-

nými doklady. Tyto poměry v podstatě byly důvodem k to-

mu, aby 30. srpna 1754 poţádal městský purkmistr císaře  

a povolení zřídit v Českém Brodě stálou poštovní stanici. 

Ţádosti bylo vyhověno zásluhou hraběnky z Proskau  

a zejména pak na přímluvu barona Netolického z Eisenber-

ka, který se prý těšil v té době zvláštní přízni dvora i samé 

císařovny. Baron Netolický byl v této době presidentem c. k. 

representace a komory v království Českém a podle starých 

zápisů mu bylo za tuto přímluvu předáno osobní poděkováni 

na útraty městské pokladny… 

19. dubna 1755 nařizuje krajský úřad, aby byl vyprázdněn 

dům Melichara Lorenze, kde do té doby bydlil vojenský 

hejtman. V několika dnech se zde jiţ objevuje i nový pošt-

mistr, Baltazar Klanner z Engelshofen, který sem přijel  

z poděbradského panství, kde býval polesným. Jiţ 15. května 

téhoţ roku s ním měl mrzutost městský magistrát pro dová-

ţení cizího piva do města. V záznamech praţského poštovní-

ho muzea se dozvídáme, ţe poštovní stanice byla do České-

ho Brodu umístěna na úkor Úval. Dá se předpokládat, ţe  

k tomu téţ přispěla ona poţadovaná dvoumílová vzdálenost 

poštovních stanic pro potřeby dopravy diligencemi. Trasa 

Praha, Počernice, Český Brod, Plaňany, Kolín totiţ velmi 

dobře vyhovuje patnáctikilometrovým jízdním úsekům. 

Vraťme se však poněkud podrobněji k prvnímu českobrod-

skému poštmistru. Baltazar Klanner z Engelshofen byl sy-

nem Karla Maxmiliána a Lidmily Doroty Klannerových. 

Rod Klannerů pochází z Bavor, kde jej lze vystopovat aţ do 

dob Karlových v IX. století. Zakladatelem české větve toho-

to rodu byl Jan Fridrich Klanner, o němţ se poprvé dozví-

dáme roku 1669. Postupně slouţí Lobkovicům a císaři, aţ  

v roce 1690 se stává správcem veškerých statků švarcenber-

ských se sídlem v Praze. Jedním z osmi jeho dětí je Karel 

Maxmilián, který byl od února 1736 administrátorem po-

děbradského a kolínského panství. 

A právě tento Karel Maxmilián byl otcem prvního českob-

rodského poštmistra. Jeho syn, Baltazar Klanner, téţ Olan-

ner, Kleiner nebo Kleyner se narodil 12. ledna 1721 v Hoři-

cích, a kdyţ dospěl, začal svoji kariéru na císařském panství. 

V roce 1748 se stal polesným v Poděbradech. Matka Lidmi-

la, dcera rytíře Otty z Ottenfeldu, se za něho zaručila kaucí 

300 zl. První manţelka Barbora se uvádí v historických pra-

menech poprvé v roce 1749. S ní měl tři syny, Jana, Karla  

a Františka. Druhá manţelka se jmenovala Joan Emilie Val-

leprechtová a zemřela v roce 1769 v Českém Brodě. S ní měl 

jedinou dceru, Annu Lidmilu Dorotu, narozenou 18. 6. 1753 

v Poděbradech. Ta se později provdala za Jakuba Schwarze, 

který byl po Klannerovi dalším českobrodským poštmistrem. 

Třetí manţelka Klannerova byla Magdalena, ovdovělá Če-

churová, rodem Holečková, s níţ se 53 letý poštmistr oţenil 

v témţ roce, kdy provdával dceru, tedy 17. února 1774. 

Z jeho dětí vynikl František Xaver, jub. rada c. k. zem. soudu 

a bývalý soudce v Kostelci n. č. lesy, výborný hudebník  

a spisovatel pamětí klannerovského rodu. Z pozdějších po-

tomků stojí ještě za připomenutí upřímná vlastenka a česká 

spisovatelka Jozefa Klannerová z Engelshofenu, která pod 

vlivem roku 1848 začíná psát výhradně česky. 

Nechme být nyní historii historií a vraťme se opět k poště. 

Podle reskriptu na c. k. representaci a komoru v království 

Českém ze dne 21. ledna 1755 z archivu dvorské komory ve 

Vídni „Hofpostkommissionsakten, faso.3, fol.3, vešla pošta 

v Českém Brodě v oficielní činnost od 1. května 1755. Balta-

zar Klanner se přistěhoval do Českého Brodu někdy koncem 

dubna 1755 a s poštou se usadil v Lorenzovském domě, kte-

rý byl tehdy nejvýpravnějším českobrodským domem. Stál 

na náměstí, příslušelo k němu celovárečné právo, majitel 

kromě toho drţel polováreční dvorec na praţském předměstí. 

Celý majetek, jak jej později, v roce 1765, Klanner prodal, 

představoval hodnotu 5.000 Zl rýnských. Z vlastního poštov-

ního provozu té doby se mnoho zpráv nezachovalo, spíţe 

známe různé události, které s poštovním provozem souvisí 

jenom nepřímo. 

Pražská brána stála zhruba v místě dnešní prodejny nábytku 

v Suvorovově ulici. Na levém bližším rohu je nyní prodejna 

zeleniny a pošta stála v místě dnešní prodejny cyklistických 

potřeb na pravém bližším rohu. 

Poštovní diligence  

z poloviny  

18. století 
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Jiţ 15. května 1755 dochází obecni radě stíţnost, ţe poštmis-

tr k újmě města dováţí sem cizí pivo. A pro pivo, nebo lépe 

pro zisk z piva by dali prý měšťané v té době duši. A to ještě 

to nebylo pivo nijak kvalitní, neboť, jak praví Ţidkova kroni-

ka: „Cerevisia Brodensis ex ranarum lacunis est optima“. 

Snad raději jako brodský patriot ani překlad uvádět nebudu. 

Další mrzutosti vznikaly s půjčováním koní, k němuţ se 

měšťané zavázali, neboť poštmistr špatně platil. 

K oficiálnímu otevření českobrodské pošty došlo 1. 5. 1755. Tento 

datum připomíná dopisnice s přítiskem z roku 1977 se dvěma vyob-

razenými razítky českobrodské pošty. Zvláště zajímavé je razítko  

s obloukovým nápisem K. K. Postamt, které nebylo dodáno státem, 

ale nechal je na svůj účet vyrobit poštmistr. Tato razítka nazýváme 

poštmistrovská. Dolní razítko není to, které bylo používáno jako 

první, ale až jako třetí. Má navíc uvedené datum a chybí „v.“ před 

názvem Böhmischbrod. 

Takhle vypadal c. a k. pošťák těsně před I. světovou válkou. Unifor-

ma to byla fešácká. Vlevo v pozadí poštovní vagon s nezbytnou 

orlicí při nakládce poštovních zásilek. 

V domě Lorenzov-

ském bydlil Klanner 

a vedl poštu aţ do 

roku 1761, kdy jeho 

manţelka Emilie 

Johanna zakoupila 

pro svou nezletilou 

dceru Annu od Fran-

tiška Šíslera hospo-

du, zvanou Marlov-

skou, s celovárečným 

právem, která byla za 

praţskou branou na 

levé straně. Cena 

byla 900 rýnských 

zlatých. A tato Mar-

lovská hospoda se 

stala českobrodskou 

poštou a zůstala jí téměř 150 let. Ke koupi došlo 13. srpna 

1761 a do knih bylo vše zapsáno 9. října téhoţ roku. Magis-

trát rozhodl, ţe majitelka bude poţívat týchţ práv, jakoby 

její manţel byl měšťanem. Z městských archivů se dozvídá-

me v dalších letech o několika událostech kolem pošty stran 

neshod a nedoplatků Klannera k různým věřitelům. 

V srpnu 1769 dopustili se poštovní pacholci nočních obil-

ních krádeţí a byli dáni do vězení. Za to měla poštmistrová 

neslušné řeči proti právu a magistrát jí připomíná, ţe je pod 

jurisdikcí magistrátu jako jiní měšťané a ţe si to nesmí dovo-

lovat. 

Dne 3. prosince 1769 paní Emilie zemřela, kurátorem nezle-

tilé, jiţ šestnáctileté dcery Anny byl ustanoven radní Nejed-

lý. I další zápisy svědčí o tom, ţe Klanner měl spoustu dluhů 

a potíţí s obcí a jinými nadřízenými sloţkami. Protoţe  

v domě provozoval v obou podlaţích hostinskou ţivnost, je 

záhadou, kde vlastně byla umístěna poštovní úřadovna. Sa-

mozřejmě poštovní provoz tehdejší doby byl s dneškem ne-

srovnatelný, vţdyť noviny byly dodávány pouze čtvery  

a řada sluţeb, dnes u pošty běţných, tehdy vůbec neexistova-

la. 

Ještě v roce 1771 zakoupil Klanner za liblickou branou sto-

dolu, ale kdyţ mu ani hospodaření nevynášelo, byl nucen 

později pozemky začít prodávat. V roce 1774 se jiţ třiapade-

sátiletý Klanner potřetí oţenil a to s vdovou Magdalenou 

Čechurovou, rozenou Holečkovou. Téhoţ roku provdal svou 

jedinou dceru za Jakuba Schwarze, svého pozdějšího nástup-

ce, původem rovněţ z Poděbrad. Ten v březnu 1774 koupil 

od vdovy Barbory Málkové polováreční dům, zvaný Šístle-

rovský a v prosinci od svého tchána odkoupil i poštovsko-

hostinský dům za 3667 Zl rýnských. Protoţe oba domy sou-

sedily, spojil je a tak zůstaly aţ do svého zboření před něko-

lika lety (rohový objekt vedle dnešní prodejny jízdních kol). 

Klanner si při prodeji vymínil doţivotní byt a uţívání polí  

a do konce svého ţivota v klidu hospodařil. Zemřel 3. března 

1780 v 59 letech. 

Nový poštmistr Jakub Schwarz měl jiţ při příchodu do Čes-

kého Brodu slušný majetek a to jej mezi tehdejšími českob-

rodskými měšťany, kteří se třásli na kaţdý groš, činilo neod-

vislým. Potíţe měl i nadále s obcí stran piva, neboť do města 

na černo dováţel pivo z Jiren a Radimi. Po dlouhých doha-

dech povolili konšelé Schwarzovi dováţet ročně 12 sudů 

piva za poplatek 1 zl. Mimochodem i v pivovaře se snaţili  

o zlepšení kvality místního piva a do města pozvali nového 

sládka, jakéhosi Hartmana z Kouřimi. 

Roku 1782 povoluje krajský úřad Kouřimského kraje otevřít 

všechny dopisy, které dojdou na adresu nezvěstných nebo 

uvězněných, případně těch, kteří odešli do ciziny. 

Roku 1793 odevzdává Anna všechen svůj majetek svému 

manţelovi a ponechává si pouze šatstvo, prádlo a věci osobní 

potřeby. Těmito zřejmě hodlal posílit Schwarz svoji záruční 

způsobilost, neboť stále kupoval nová pole a to i na dluh ze 

sirotčí a kostelní pokladny. 

Jaké byly další osudy Schwarzovy se přesně neví, aţ roku 

1798 nastupuje místo nového poštmistra Antonín Vondrák  

a ve své funkci setrvává do roku 1807. V té době přichází do 

Českého Brodu se Znojma František Trottmann a plní pošt-

mistrovské sluţby do roku 1810. Ten jiţ byl majitelem ob-

jektu pošty, ale kdy a od koho jej 

zakoupil, přesně nevíme. Je to 

zajímavé zejména z toho důvodu, 

ţe od roku 1788 byla českobrod-

ská pošta prohlášena za dědičnou. 

 
Dědičný poštmistr ve slavnostní  

uniformě asi ve druhé polovině  

devatenáctého stolení 

 

Dne 28. ledna 1810 koupili poštu 

od Trottmanna Matěj a Jozefa Kře-

pinských. Matěj Jan Křepinský se 

narodil 18. II. 1764, jako syn sládka Vojtěcha Křepinského  

a jeho ţeny Sofie v Táboře a přišel tedy do Brodu jako muţ 
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jiţ 46letý. Za poštu, hostinský zájezdní dům a druhé hospo-

dářství dal celkem 87800 zlatých.  

Při tom získal i 30 jiter a 1340 sáhů polí. K tomu náleţely 

veškeré potřeby pro provoz hospodářství, hostince i pošty.  

Z celkové ceny při koupi bylo 10.000 zl počítáno za odkou- 

 

Začátkem druhé poloviny devatenáctého století spatřily světlo světa 

dopisnice, dodnes nazývané korespondenční lístky, což je název 

viditelně převzatý z němčiny. V naší ukázce je vůbec nejstarší kore-

sponďák světa, podle známky dodnes nazývaný žluťásek. Odeslán 

byl z Českého Brodu do Prahy 3. června 1870. 

 

pení veškerých poštovních práv (dědičnost pošty). Dokladem 

toho, ţe odkoupení dědičných práv se vyplatilo je i to, ţe  

v majetku Křepinských zůstala pošta více neţ sto let, pošt-

mistrovskou funkci zastávali Křepinští ještě déle. 

Objekt však později přestal vyhovovat neustále se zvyšují-

cím nárokům na poštovní provoz a proto v roce 1909 zvlášť 

ustanovená komise vyhledávala vhodné prostory pro poštu 

novou. Vyhledávání nového objektu napomohla loupeţ, ke 

které došlo 5. února 1909 a při které byla způsobena celková 

škoda 6.612 korun. Vyloupená pokladna byla nalezena  

u kapličky před Novou Vsí a z loupeţe byl obviněn známý 

kasař Jindřich Boček z Prahy. 

Místo pro stavbu nové poštovní budovy se hledalo s obtíţe-

mi. Ne, ţe by nebylo, naopak, míst bylo hned několik. Uva-

ţovalo se o rekonstrukci původní pošty, staveniště nabízel na 

svém pozemku J. Růţička a moţnosti byly i na pozemcích p. 

Loňského, Rózy, Spěváka, Velicha nebo u Trunksů. Nako-

nec byl vyuţit pozemek p. Holy, na rohu proti sokolovně. 

Stavět se začalo jiţ v listopadu roku 1909, při výkopech byly 

nalezeny různé zvířecí kostry, neboť v těchto místech bývalo 

dříve městské mrchoviště. Pamětníci budou vědět, ţe později 

byl dům nazýván U Poláků. 

V roce 1909 byla zřízena také první telefonní stanice ve měs-

tě mimo objekty pošty, nacházela se v cukrovaru. Od 1. 5. 

1909 bylo ustanoveno nové poštovní spojení Českého Brodu 

přes Kounice a Mochov do Čelákovic. Bylo určeno pro 

osobní i listovní dopravu a napojeno i na poštu kouřimskou a 

kosteleckou. Fungovalo jednou denně tam a zpět a pro ne-

vhodnost časových návaznosti se stalo po nějaký čas středem 

kritiky občanů. 

Vůbec první telefonní spojení bylo v Českém Brodě navázá-

no při vojenských manévrech v srpnu 1904. Fungovalo 

ovšem pro vojenské potřeby pouze jeden den. 

Pošta proti sokolovně v domě U Poláků, pracovala asi do 

roku 1950, potom se přestěhovala na svoje nynější místo, 

telefonní ústředna byla sem přemístěna o něco později. Tele-

grafní spojení měla pošta v Českém Brodě do roku 1946 

pomocí Morseova telegrafu, potom bylo pouţíváno podstat-

ně modernějšího dálnopisu, v současné době pochopitelně 

přešla jiţ veškerá spojení na moderní výpočetní techniku. 

Po klanu rodiny Krzepinských, později jiţ počeštěle nazýva-

ných Křepinských, vedl českobrodskou poštu Glickselik, 

později Čermák a od roku 1943 postupně Josef Schrabal, 

administrátor Janák, Kučera, znovu Janák, Zajíček, Koule, 

Janda a konečně Strnad, Nesvorný, Uxová, Petrásková  

a Vernerová, se kterou se můţete setkat na českobrodské 

poště i dnes. 

Jako vzácnost opatrují na naší poště revizní knihu, která zde 

je jiţ od roku 1850. Slouţí k záznamům revizí, které jsou 

vţdy 2–3 do roka a 20. 9. 1919 se do ní podepsal tehdejší 

ministr pošt Staněk, který osobně českobrodskou poštu na-

vštívil. 

Za zmínku jistě bude stát i připomenutí alespoň některých 

zaměstnanců pošty, kteří se zaslouţili o včasné dodávání 

našich dopisů i jiných poštovních zásilek v době zejména 

mezi oběma válkami. Připomeňme tedy pana K. Třešňáka  

z Tuchorazské ulice, který se svými koňmi vozil po městě 

tradiční modrý poštovní vůz a pana Háčka, který činil totéţ, 

dále pak českobrodské pošťáky z této doby, Ţivného, Rade-

šínského, Veselého, Spěváka, Staňka a Štera a poděkujme 

jim všem za jejich mnohdy nedoceněnou, ale rozhodně zá-

sluţnou a těţkou práci. 

   
V domě U Poláků ve vedlejším objektu v Kollárově ulici byla později dílna 

na výrobu léčiv se známým neštěstím v padesátých létech, své provozy zde 

měla i Fotochema a v domě samém sídlila i zvláštní škola. 
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HROZÍ VÁM EXEKUCE NEMOVITOSTI? 
Pomůžeme Vám efektivně a rychle. 

Žádné poplatky předem! 
tel: 608 313 331, 608 964 724 

www.kapafin.cz, exekuce@kapafin.cz 

PRODÁM  

řadový dům 4(5)+kk, ul. Podluţanská, 

Újezd n. L. Dům ve výborném stavu u Klá-

novického lesa, kolaudace r. 2003. Kvalitní 

stavba – zdivo Porotherm,  

střecha Bramac. Dům vybaven  

(kuch. linka,vestavěné skříně atd.).  

Cena 5350000 Kč (dohoda). 

Kontakt: 606658880 

Masáţní studio „Na Várečce“, Husovo nám. 74, Český Brod 
Klasická, relaxační a sportovní masáţ šíje, zad, nohou, hýţdí i celková 

Po, Čt, Pá 16.00-20.00  

Košatová Blanka, 607 94 14 25 
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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 

Souhrn z 14. řádného jednání rady města, 
(122/2009). Rada města I. schvaluje Nařízení města Český 

Brod č. 2/2009 – Zpracování lesních hospodářských os-

nov pro zařizovací obvod Kostelec nad Černými Lesy. II. 

ukládá vedoucím odboru ţivotního prostředí a zeměděl-

ství zajistit výběr zpracovatele lesních hospodářských 

osnov pro zařizovací obvod Kostelec nad Černými Lesy 

pro období 2011 –2020. 
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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 

 

D
rţ

ite
l c

er
tif

ik
át

u IS
O

 9
00

1 



24                                                                                                                  9/2009 

 

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 

D
rţ

it
el

 c
er

ti
fi

k
át

u
 I

S
O

 9
00

1 



25                                                                                                                  9/2009 

 



26                                                                                                                  9/2009 

 

v sobotu 5. září 2009 od 8.00 – 18.00 hodin bude v areálu firmy  

Unikom v Tuchorazské ulici otevřen pro veřejnost velkoobchod 

okrasných stromů a keřů. Toto je jedinečná příleţitost nákupu dřevin 

pro vaši zahradu. 

Kontakt: Jan Rákocy, 775 927 063, e-mail: zahrada@rgarden.cz 

MĚSTSKĚ KULTURNÍ  

A  

INFORMAČNÍ CENTRUM 

Český Brod 

Náměstí Arnošta z Pardubic č. 1 

282 01 Český Brod 

 

Srdečně zve na výstavu fotografii 

 

RADKA HOLEČKA 
na téma 

 

„HORY, zvířátka  

a taky lidi…“ 

 

Galerie Šatlava Český Brod 

Otevřeno Po-Pá 8. – 16. hodin  

1. aţ 27. října 2009 

vstup volný 
Slavnostní vernisáţ a oficiální otevření  

výstavy se koná v pátek 2. října 2009 na 

chodbě před galerií Šatlava od 16.00. hodin. 

Na vernisáţi zazpívá finalistka třetí řady 

Superstar a skvělá rocková zpěvačka  

Bára Zemanová s doprovodem 

 

„Šatlava“ 

 Nám. Arnošta z Pardubic 1, přízemí 

 P E T R  M A R E K

V Ý S T A V A  F O T O G R A F I Í

„ P ů v a b y  p o l á r n í  k r a j i n y “

G a l e r i e  Š a t l a v a   1 .  9 .  a ž  2 5 .  9 .  2 0 0 9
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Zveme vás na 8. ročník akce „SVATOVÁCLAVSKÝ BĚH“ 

 
V pondělí dne 28. září 2009 pořádá oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod při příležitosti Dne české státnosti 8. ročník běhu 

pro všechny věkové kategorie s názvem „Svatováclavský běh“.  

 

Běţci absolvují své závody na tradičních trasách, které budou vytýčeny 

v českobrodském parku a v okolí Pivovarského rybníka. Prezentace bude zahá-

jena od 13:30 hodin. Jako první vyběhnou ve 14:00 hodin na svou trasu dlouhou 

95 m běţci nejmladší kategorie do 4 let. Celkem je vyhlášeno 23 kategorií – 14 

kategorií dětí a mládeţe, běh „Buď fit“ pro ţeny a závod na 3250 m (5 kategorií 

muţů a 3 kategorie ţen). 

 

Závodníci na prvních třech místech v kaţdé kategorii dostanou věcnou cenu. 

Závodníci na prvních třech místech v kategoriích dětí a mládeţe získají medaile. 

Kaţdý účastník obdrţí pamětní diplom a sladké občerstvení. 

Vezměte sebou děti, vnoučata, rodiče, prarodiče, přátele a známé a přijďte si 

prověřit svou rychlost a vytrvalost. 

 

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

www.triathloncb.ic.cz 

 

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

MKIC srdečně zve děti a rodiče na pohádkové odpoledne do kina Svět na 

pohádku  

O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI 
Karlovarské hudební divadlo navazuje na úspěšně realizované tituly z cyklu 

pohádek O Pačískovi a O Lesíčkovi, které děti vtahovaly do problémů eko-

logie. Tato pohádka obdrţela grant a podporu Karlovarského kraje. Účin-

kují herci Karlovarského hudebního divadla, je protkána písničkami, objeví 

se zde i látkové loutky. Balynka potká kocoura Roberta, kocouřího čaroděje. 

Ten by chtěl předvést čarování, ale nemůţe tak učinit v zaneřáděném pro-

středí. Někdo stále škodí, kdo to je? To Balynka – psí detektiv vše vypátrá  

a zařídí s dětmi nápravu. 

neděle 4. 10. 2009 kino Svět od 14,30 hodin.  

Jednotné vstupné 40 Kč. Vhodné pro děti od 4 let 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÝ BROD 

POŘÁDÁ ZÁJEZD DO DIVADLA NA JEZERCE 

„ŢENITBA“ 

Inscenace o čtyřech dějstvích je věnována památce Leoše Suchařípy 

Hrají: B. Hrzánová, R. Holub, M. Taclík, M. Šplechtová, J. Hrušínský, M. Vladyka,  

Z. Hruška aj.  

Úterý 20. října 2009, Cena celkem 470 Kč 

Odjezd v 17.30 hodin od MKIC. Sledujte naše plakáty! 

http://www.triathloncb.ic.cz
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Foto archiv oddílu

Naše st edisko je sou ástí organizace Junák, která je jednou 
z nejv tších sdružení pro d ti a mládež v R. V eském Brod  
existují v sou asné dob  dv  skautská st ediska: 7. st edisko Ing. 
Ládi Nováka" - tedy MY 14. st edisko Psohlavci
V sou asné dob  máme p ibližn  sto len , kte í jsou rozd leni 
podle pohlaví a v ku do jednotlivých oddíl :

ř
ě ě ě

ě ě ř ř „
 a ř „ “. 

ě ř ě ů ř ě
ě ů

světlušky (holky 6-10 let) - vlčata (kluci 6 - 10 let) - skautky 
(holky 11 - 15 let) - skauti (kluci 11 - 15 let) - roveři (15 - 26 let).

č
Č Č

č

č č

Jednou týdn  po ádáme sch zky v klubovn  na kterých hrajeme hry 
a zárove  se snažíme získat i nové znalosti a dovednosti. O víkendech pak 
po ádáme výpravy do okolí eského Brodu i vzdálen jších míst. 
O podzimních, jarních a velikono ních prázdninách jezdíme na chatu do hor. 
Vyvrcholením celoro ní práce je n kolikatýdenní tábor na našem tábo išti 
v Posázaví, kde spíme v našich indiánských stanech Tee-Pee. Pro d ti 
z eského Brodu a okolí po ádáme v ervnu Pochod pohádkovým lesem  
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motto 
Láska k divadlu je jako kapka jedu v krvi,  
které se nikdy nezbavíš 
J. K. Tyl 
 
Ochotnické divadlo v Českém Brodě 
Vzpomínky na Divadlo J. K. Tyl v Českém Brodě 1942–1992  

 
 Ochotnické divadlo má u nás dlouho-
letou tradici. Hrálo se snad v každé větší ves-
nici i městě. Ochotnické spolky byly  
u Sokolských jednot, Osvětových besed a růz-
ných jiných spolků. V některých vesnicích 
nebo městech bylo ochotnických spolků i něko-
lik. V padesátých letech minulého století bylo 
jen na bývalém českobrodském okrese více než 
třicet souborů. Divadlo se hrálo v Úvalech, 
Kostelci nad Černými Lesy, Kounicích, Při-
stoupimi, Tismicích, Klučově. V Přišimasech 
byly dokonce soubory dva. 
 Nejinak tomu bylo i v Českém Brodě.  
Ochotnické divadlo se hrálo v Sokole, nejmé-
ně jednou za rok hráli i učitelé. Byl zde i Di-
vadelní soubor Václav Beneš Třebízský, který 
hrál v sále u Güntnerů. 
 V roce 1942 byl založen Divadelní 
spolek J. K. Tyl. U jeho založení tenkrát byli: 
Marie Rusová, Otýlie Zvěřinová, František 
Černoch, Ladislav Kořínek, Přemysl Fořt, 
Miluše Fořtová, Hana Sochorová, Jindřich 
Třeštík, Oldřich Suchánek, František Kadeřá-
bek a mnozí další. 
 Tento soubor hrál v divadelním sále  
U Slunce. To byla restaurace naproti kinu.  
V prvním patře byl krásný divadelní sál asi 
pro 200 lidí. Měl velké jeviště i šatny a všech-
no co k divadelnímu zázemí patří. Hrály se 
zde hry různého žánru: veselohry, operety  
a hlavně pohádky pro děti. Snad každých čtr-
náct dní se hrála nová pohádka s Kašpárkem  
a Šmidrou. Nezapomenutelným Kašpárkem 
byl Olda Suchánek. Pamatuji se, jak jsme po 
představení čekali v šatně divadla s fotografií 
Kašpárka v ruce a čekali na Oldův podpis.  
U tohoto souboru se vždy našlo dost lidí, kteří 
hráli, líčili, dělali a stavěli kulisy, svítili  

a dělali vše potřebné, co u divadla musí být. Bohužel za celou více než padesátiletou dobu trvání tohoto souboru se nenašel 
nikdo, kdo by psal kroniku. A tak popis činnosti Divadelního souboru J. K. Tyl bude složen jen z matných vzpomínek pa-
mětníků, kterých ubývá.  
 Asi v roce 1951 se hrála U Slunce Charleyova teta. V té době už vládnoucí strana likvidovala všechnu spolkovou čin-
nost. Byl zakázán Junák, Sokol musel vstoupit pod sjednocenou tělovýchovu. Hledaly se různé záminky, kvůli kterým se 
spolky, ve kterých se scházeli bývalí živnostníci, učitelé, úředníci, dělníci i studenti, mohly zlikvidovat. 
 To se samozřejmě nevyhnulo ani souboru J. K. Tyl. V Charleyově tetě, v zápalu hry, vystrčil pan Kadeřábek, který 
hrál titulní roli, do obecenstva zadek s červenými trenýrkami. To stranické orgány rozlítilo natolik, že ochotnický soubor 
byl rozpuštěn, veškerý inventář včetně kulis byl rozdán do okolních vesnic a divadlo zavřeno. Později zde ještě mládežníci 
sehráli sovětskou hru Začínáme žít, ale bez valného úspěchu. Tak skončilo divadlo U Slunce. Do této budovy se pak nastě-
hovalo družstvo Disk, které zde vyrábělo cedníky. Nakonec byla budova zbourána.  
 Trvalo asi čtyři roky, než neúnavný ochotnický organizátor, herec a režisér Karel Hladík, dal znovu dohromady partu 
ochotníků a v Sokolovně uvedl Šamberkovu a Hašlerovu hru Podskalák. Sám si zahrál hlavní roli a jeho ženu hrála paní 
Bruthansová. Lidé měli v Českém Brodě divadlo rádi a tak byla Sokolovna několikrát vyprodaná.  
 V dalším roce jsme v režii pana Hladíka hráli Tylovu Fidlovačku. Ševce Kroutila hrál pan Hladík, Mastílkovou hrála 
paní Bruthansová, její dceru Lidunku hrála Anina Klímová a Kroutilova syna Jeníka jsem hrál já. Jamrvajla hrál pan Kapič-
ka a slepého Mareše hrál známý divadelní ochotník a sokolský nadšenec pan Karel Skořepa z Klučova. Tuto hru jsme hráli 
znovu v Sokolovně a nemusím psát, že bylo opět několikrát vyprodáno. 
 Autorem scény byl akademický malíř Ota Moravec. Jelikož ve fundusu divadelních rekvizit v Sokolovně nebyly vhod-

Rudolf Ferbs s Přemysl Fořt 
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né kulisy, namaloval pan Moravec kulisy nové. Rámy, potažené plátnem, měl rozložené ve velkém sále, plechovky 
s barvami na vozíku a štětce přivázané na násadách od košťat, aby dosáhl, kam potřeboval. Já jsem mu popojížděl vozíkem 
a se džbánkem chodil pro pivo. Dodnes jsem vděčný, že jsem u toho mohl být.  
 Svá představení jsme nehráli jen v Českém Brodě, ale jezdili jsme i po zájezdech. S každou hrou, kterou jsme kdy 
nacvičili, jsme v prvé řadě museli jet do Vitic. To byla naše stálá štace. Ve Viticích bylo ale jen malinké jevišťátko, kam by 
se nám kulisy ze Sokolovny nevešly. A tak musel pan Moravec speciálně pro Vitice namalovat kulisy ještě jedny v menších 
rozměrech.  
 Obě tyto hry se zpěvy a tanci vyžadovaly nejen velké herecké obsazení, ale i pěvecké sbory a orchestr. A tak se do 
ochotničení zapojily celé rodiny. Samozřejmostí bylo, že se zapojila celá Hladíkova rodina. Pan Hladík hrál a režíroval, 
paní Hladíková napovídala a Alenka zpívala. Ve Fidlovačce hrála Lidunku Anina Klímová. A tak se zapojila i celá Klímova 
rodina. Paní Klímová dělala inspicientku a Dáda napovídala. Nemohu zapomenout ani na další divadelní rodinu – Bruthan-
sovi. Paní Bruthansová byla stálou divadelní partnerkou pana Hladíka. Pro divadlo by snad i dýchala. Její syn Zbyšek sbíral 
zkušenosti a pak se divadlu věnoval profesionálně. Nezastupitelnou roli měl pan Bruthans. Stavěl kulisy a tahal oponu. 
Stavět kulisy v Sokolovně nebyla žádná legrace. Jeviště je asi čtyři metry vysoké a tak stavění vyžadovalo pořádný fortel. 
Tahání opony u každého divadla je jedna z nejdůležitějších činností. Na tom totiž záleží úspěch každého představení. Ten 
se totiž měří podle toho, kolik je po představení opon. To je, kolikrát se po představení otevře znovu opona, a herci se jdou 
klanět. Když je oponář dostatečně hbitý, otevírá oponu dřív, než obecenstvo přestane tleskat, a to se opakuje třeba desetkrát. 
Pokud je oponář pomalý, diváci po druhé oponě přestanou tleskat a jde se domů. Pan Bruthans obě profese zvládal perfekt-
ně.  
 V této době působilo v souboru více než čtyřicet členů a asi dvacetičlenný orchestr, který řídil pan Antonín Lang.  
 V následujících letech se hrála znovu opereta Perly paní Serafinky, To byl český muzikant, Morálka paní Dulské, detektiv-
ka Osm žen, Princezna Pampeliška a opět Podskalák. Všechny tyto hry, zrovna tak jako Strakonického dudáka, Karvašovu 
Půlnoční mši a Manon Lescaut, režíroval pan Karel Hladík. To byl člověk, který měl dáno od Boha. Jednak byl dobrý řeme-
slník – švec, který uměl ručně udělat boty, byl i dobrý fotbalista, mnohé z nás v žáčcích a dorostu trénoval. V sokolské 
hudbě hrál na trumpetu, dobře i kreslil a zpíval v mužském pěveckém sboru Akord. Vybíral hry, které se měly hrát, sháněl  
a přesvědčoval lidi, hrál a režíroval. A to nejen v Českém Brodě, ale i v okolních divadelních souborech. V roce 1960 se 
v Přistoupimi hrála Její pastorkyně. Bruthansovi už bydleli a hráli v Přistoupimi a Zbyšek se divadlu věnoval profesionálně. 
K režírování si ale pozvali pana Hladíka. Když učitelé hráli Lucernu a neměli Kláska, hrál pan Hladík. Divadlu se prakticky 
věnoval celý život. Když mu bylo skoro osmdesát let a chodil okolo nás na svou zahrádku na Vanderkách, přinesl mi starou 
divadelní knížku hry Hospůdka U Margitky a říkal, že bychom ji mohli hrát, že už to má všechno promyšlený. Díky, pane 
Hladíku, za všechny divadelníky. Díky za to, že jste nám ukázal cestu k divadlu.  
 V roce 1959 jsme v režii pana Kadeřábka nazkoušeli komedii Vratislava Blažka Třetí přání. Hráli jsme ji v sále  
u Güntnerů. To byl sál asi pro 120 lidí, měl i docela velké jeviště, ale víc nic. Nebyly zde herecké šatny a na jevišti za hori-
zontem bylo tak málo místa, že jsme stáli nalepení na zdi. Na jeviště se chodilo po schůdcích rovnou ze dvorečku. S touto 
komedií jsme proto jezdili po zájezdech. Olda Suchánek, další dlouholetý člen našeho souboru, pracoval jako obchodní 
zástupce v Jednotě. Jezdil po všech obchodech a hospodách Jednoty v okolních obcích. Měl tedy přehled, kde je vhodný sál 
pro divadlo. Hráli jsme tedy v Třebestovicích, Tlustovousích,Viticích, Černých Voděradech, Kounicích, Chotouni, v Bulán-
ce,Tismicích atd.  
 V režii paní učitelky Holečkové jsme v tomto roce hráli ještě veršovanou pohádku Popelka. 
 V roce1961 jsme pak v režii pana Hladíka hráli v sokolovně Karvašovu Půlnoční mši a v následujícím roce u Güntnerů 
pohádku Moudrá ševcová, kterou režíroval Olda Suchánek.  
 V roce 1963 jsme v režii dalšího oddaného člena ochotnického divadla pana Antonína Straky hráli velmi úspěšnou 
komedii Svatba sňatkového podvodníka. I s touto komedií jsme jezdili po našich oblíbených štacích a hráli jsme  
i v přírodním divadle v Lysé nad Labem. Okolo této hry se dala dohromady taková parta lidí, že jsme spolu odjeli na spo-
lečnou dovolenou do Strážného. Tam vznikl nápad, že bychom měli mít své divadlo. V té době byla v bývalé Orlovně Lout-
ková scéna, která v poslední době stagnovala. Požádali jsme proto MNV, zda bychom zde nemohli hrát my. Hned, jak nám 
byla budova předána, pustili jsme se do rozsáhlé rekonstrukce. Museli jsme vyměnit sedadla, která byla uzpůsobena pro 
děti, zvětšili jsme jeviště, předělali osvětlení. Zároveň jsme ale intenzivně zkoušeli, protože jsme si umínili, že divadlo ote-
vřeme na Silvestra veselou estrádou. 
 Tak se tedy stalo, že 31. prosince 1963 ve 20 hodin začal Veselý Silvestr v našem vlastním divadle, v Divadle J. K. 
Tyl. To se pak stalo na třicet let našim druhým domovem.  
 Veselý Silvestr byl pořad písniček, scének, skečů a nechyběla ani parodie na operu Morduňk při měsíčku v podání 
vynikajících zpěváků pana Šubrta, Sedláčka, Kadeřábka, Fořta a Nováka. Tato estráda trvala čtyři a půl hodiny. Bylo vy-
prodáno a všichni jsme se náramně bavili. 
 Abychom zachovali divadlo dětem, začali jsme na začátku roku 1964 zkoušet pohádku Zkoušky čerta Belínka. Její 
premiéry se zúčastnila i její autorka, paní Zdenka Horynová. 
 Estrádu jsme zkrátili a několikrát opakovali pod názvem Ze starého nové. Koncem tohoto roku jsme uvedli pohádku 
Princezna Pampeliška.  
 V roce 1965 běžel v televizi oblíbený pořad Babiččina krabička. Nechtěli jsme zůstat pozadu a tak jsem napsal scénář 
na Balíček starých písniček. Měli jsme takový úspěch, že jsme to hráli 11× před vyprodaným hledištěm. Naše divadlo mělo 
150 míst. Zájem byl tak velký, že si lidi nosili židle z domova a seděli i ve foyeru.  
 K 100. výročí ochotnického divadla v Českém Brodě nazkoušel pan Hladík Strakonického dudáka. Tuto hru jsme hráli 
v Sokolovně, protože tolik účinkujících by se na naše jeviště nevešlo. Opakovali jsme ji 5×. 
 Rok 1966 jsme zahájili dalším velmi úspěšným hudebním pásmem Hašlerův večer. Byl to pořad o staré Praze 
s písničkami Karla Hašlerka. A zase chodili lidi se židlemi. V tomto roce jsme hráli ještě pohádku Jak Kašpárek se Šmidrou 
nad vodníkem vyhrajou, detektivku Osm žen, Večer poezie a znovu pohádku Popelka.  
 V následujícím roce jsme pro děti hráli další pohádku pro dospělé Jak Kašpárek se Šmidrou chytili čerta, v režii pana 
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Hladíka znovu Podskaláka a v mé režii Jedenácté přikázání.  
 Rok 1968 byl plně věnován dětem. Nejprve to byla pohádka Moudrá ševcová, potom Šípková Růženka a Mikuláš 
dětem.  
 Dnes už nevím, kolikrát jsme kterou pohádku opakovali, protože jsme hráli nejen v neděli pro veřejnost, ale ve všední 
den jsme si vzali dovolenou a hráli jsme i pro školy. Jelikož k nám jezdily i školy z okolních obcí, hráli jsme i tři představe-
ní za den. Dvě dopoledne a jedno odpoledne. Na zájezdech jsme pak hráli odpoledne pohádku a večer představení pro do-
spělé.  
 V roce 1969 jsme v režii pana Kadeřábka hráli jednu z nejhezčích českých pohádek, Princezna se zlatou hvězdou na čele. 
Pro Svaz invalidů jsme připravili estrádu, se kterou jsme tak jako se všemi hrami předtím zajeli do Plicní léčebny v Kostelci 
nad Černými lesy. Tam byl v hlavní budově krásný divadelní sál asi pro 200 lidí, který potom jeho další uživatelé – sovět-
ská armáda – tak jako celou budovu totálně zničili. 
 V estrádní činnosti jsme pokračovali i v následujících letech. Hráli jsme v Lidovém domě, v Chrástu, Břežanech, Jeva-
nech, atd. Hráli jsme i na fotbalovém hřišti v Kozojedech u příležitosti Sjezdu rodáků obce Kozojedy. Pro děti jsme uvedli 
Princeznu Solimánskou. 
 V roce 1971 jsme poprvé hráli jeden z nejlepších muzikálů Pavla Dostála a Richarda Pagody Výtečníci. Tento muzikál 
jsme pak v průběhu let hráli ještě 3×. V následujících letech jsme vyzkoušeli další žánr a to Divadlo hudby a poezie. Uvedli 
jsme několik pořadů vážné a populární hudby, které měly u obecenstva velkou oblibu. Pro děti jsme pak připravili pohádky 
Kouzelný kvítek, Čertovy zlaté vlasy, Kašpárkovy čertoviny, Poškolácký kabaret, Kouzelná rybí kostička, Kašpárek a lou-
pežníci a Vodník Mařenka. Ve zprávě o činnosti souboru za rok 1975, kterou jsme každoročně předkládali, se uvádí, že 
jsme sehráli celkem 23 představení: 14 představení pro děti, 4 zábavné pořady, 3 představení pro dospělé a 2 pořady Diva-
dla hudby. V sezoně 1974–75 jsme odehráli celkem 56 představení.  
 Mimo hraní divadla jsme se věnovali i činnosti mimodivadelní, která ale s divadlem souvisí. Někteří z nás absolvovali 
tříletou Lidovou konzervatoř, zúčastnili jsme mnoha kurzů a seminářů v oboru herectví, režie, jevištní řeči scénografie  
a líčení. Zúčastnili jsme se i mnoha okresních i krajských divadelních přehlídek a přivezli ceny za nejlepší herecké výkony 
a režii. Hráli jsme na přehlídkách v Kolíně, ve Starém Kolíně, Rakovníku, Libici nad Cidlinou i České Lípě. Dokud se ko-
naly Podlipanské hry v Bulánce nebo v Kostelci nad Černými lesy, hráli jsme i na nich.  
 V roce 1978 jsme znovu nastudovali Výtečníky, samozřejmě v jiném obsazení. Další pohádkou bylo Strašidlo Bubli-
fuk a znovu Popelka. Při našich účastech na různých divadelních přehlídkách jsme viděli, že pokud chceme dosáhnout vyš-
ších cílů a ocenění, musíme spolupracovat s profesionály. Navázali jsme proto spolupráci se členem Činoherního klubu 
panem Václavem Kotvou. Ten s námi nacvičoval hru Fráni Šrámka „Soud“. Po Pozdní lásce, to byla druhá hra s vážnou 
tématikou. Přestože naše spolupráce s Václavem Kotvou pro nedostatek finančních prostředků po čase skončila, hru jsme 
dozkoušeli a odehráli.  
 Po této hře došlo v divadle k vážné havárii, protože nám vyhořela elektrika. Vyměnili jsme proto divadelní knížky  
a líčidla za paličky a majzlíky a dali se do rekonstrukce. Naftová kamna jsme nahradili plynovým topením, zmodernizovali 
jsme osvětlovací a zvukovou kabinu a vymalovali sál. Než byly tyto práce dokončeny, věnovali jsme se zábavným pořa-
dům, se kterými jsme zajížděli po okolních obcích. 
 Za patnáct let činnosti jsme jen v našem divadle odehráli přes 250 představení.  
 V roce1982 jsme se vrátili k osvědčenému žánru – komediím. V říjnu toho roku měl premiéru Blázinec v I. poschodí. 
Úspěch této komedie dodal souboru novou chuť do další práce a tak následovala další komedie Lumpáci Vagabundus. Ta se 
povedla natolik, že jsme se dostali do užšího výběru na Jiráskův Hronov. Na Divadelní přehlídce Českolipský podzim, jsme 
získali všechny ceny. S touto komedií pak soubor odjel i na Slovensko, do rodiště našeho člena Mikuláše Dema. 
Následovaly pak další pohádky: Jak bylo čertům v pekle zima, Čertovy zlaté vlasy a O líných strašidlech. V roce 1987 měla 
premiéru naše nejúspěšnější hra. V režii Jirky Mantoana a Václava Padevěta jsme uvedli komedii Nejkrásnější válka. 
V Českém Brodě byla hrána 14×, celkově pak 21×. 
 Divadelní soubor je živý organizmus, který se neustále mění. Někteří lidé si zahrají jednou nebo dvakrát, někteří zůsta-
nou věrni po celý život. Pokud bych chtěl spočítat, kolik lidí se v souboru vystřídalo, bylo by jich přes 200. Chci vzpome-
nout na některé z těch, kteří, jak by se řeklo sportovní terminologií, patřili do základní sestavy souboru. 
 O rodinách Hladíkových a Bruthansových jsem se zmínil už na začátku. 
 Marie Rusová – učila na obecné a základní škole a už svou persónou budila v nás žáčcích respekt. V divadle to pak 
byla velmi pokorná, přesná a ochotná paní, která pro divadlo udělala vše. Hrála v mnoha pohádkách i hrách pro dospělé až 
do pozdního věku. 
 Olda Suchánek – komediant tělem i duší. Dlouhá léta bavil děti v roli Kašpárka. Exceloval ale i v rolích Zbyška 
v Morálce paní Dulské, Vocilky ve Strakonickém dudákovi, jakož i ve Třetím přání, Sňatkovém podvodníkovi či Podskalá-
kovi. 
 Otýlie Zvěřinová – hrála cokoliv, jen aby mohla být v divadle. Když nehrála, napovídala. Byla jedna za zakládajících 
členů souboru. 
 František Kadeřábek – co ten se nahrál králů, baronů a knížat. Jeho parádní rolí byl, Erno Klapáček ve Sňatkovém 
podvodníku, Pecka v Jedenáctém přikázání. Byl výborný improvizátor. Většinu estrád a kabaretů spolu se mnou moderoval. 
Byl také autorem pásem Divadla hudby a poezie. 
 Václav Novák – obětavý ochotník, autor mnoha návrhů na výpravu, které nejen navrhoval, ale i sám vyrobil. Poctivě 
odehrál všechny role, i když nebyly velké. 
 Přemysl Fořt – vynikající malíř, herec, zpěvák, parťák a „srandista“. Byl jedním z těch, kteří v roce 1942 Divadlo  
J. K. Tyl zakládali. Hrál s námi prakticky celý život, dokud mu to jeho zdravotní stav dovolil. Dělal výpravu, maloval pla-
káty, hrál i zpíval. Kvůli roli Kalafuny ve Strakonickém dudákovi se naučil hrát i na housle. Byl to českobrodský patriot  
a jeho obrázky Českého Brodu visí v mnoha domácnostech. Fořtovi byli jedni z těch, kteří chodili do divadla a to celá rodi-
na. Miluška dělala v divadle co bylo potřeba, malá Miluška hrála a v pořadech Divadla hudby tancovala, Přemek dělal 
osvětlovače. 
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 Vlasta Urban – to byl herec malých rolí, vždy ale pečlivě a přesně připravený. I menší role dovedl k dokonalosti. 
Dokladem toho byly role Hurdálka ve Třetím přání, nebo Králíčka v Jedenáctém přikázání. Vlasta dělal v divadle všechno – 
hrál, zpíval, líčil i tahal oponu. Kdyby Vlasta nepřišel do divadla i když ani nehrál, tak jsme snad ani nezačínali. 
 Hana Sochorová – byla také jednou ze zakládajících členů Divadla J. K. Tyl. Měla velkou zásluhu na tom, že jsme 
budovu divadla dostali v roce 63 do užívání. Hrála v mnoha pohádkách i zábavných pořadech. Jako ředitelka MKSS se 
starala o organizační stránku divadla. 
 Jiří Mantoan – přišel do souboru asi jako patnáctiletý. Hrál snad ve všech hrách, které jsme uváděli. Je to vynikající 
bavič a improvizátor. V průběhu doby začal i režírovat a asi od roku 1975 se stal vedoucím souboru. 
 Olga Vedralová – hrála s námi od roku 1959. Když jsme získali budovu divadla do užívání, v divadle bydlela. Protože 
v sále i na jevišti bylo zima, zkoušeli jsme u ní v bytě. Když bylo potřeba ušít dekorace, Olina přinesla na jeviště šicí stroj  
a dekorace ušila. V divadle uklízela, topila, hrála i napovídala. 
 Soňa Wretzelová – velmi pokorná a obětavá členka souboru, která této zálibě věnovala všechen svůj volný čas. Mimo 
hraní, byla i hospodářkou souboru. Jedině zásluhou její pečlivosti jsem mohl dát dohromady toto své vzpomínání. Zapojila 
do dění v souboru také celou rodinu. Její dcera Soňa hrála, Ivan svítil a pan Wretzel fotil. Byla i spoluautorkou pásem Diva-
dla hudby a poezie. Do klanu rodiny Wrezelovy patří i Václav a Líba Padevětovi. 
 Václav Padevět – to byl herec hlavních rolí. Když přišel do souboru, hned dostal roli Strakonického dudáka. Následo-
vala role Voborského v Jedenáctém přikázání a pak pokračoval dál v pohádkách i estrádách. Byl vynikající spoluherec 
Standy Sobíška ve scénkách Felixe Holzmanna. Spolu s Jirkou Mantoanem i režíroval. 
 Anna Ponertová-Vojtěchová – tu přivedl do divadla její starší bratr Josef, který dělal osvětlovače. Pamatuji se, jak asi 
pětiletá stála v osvětlovací kabině na židli, aby viděla na jeviště. Postupem času se stala naší stálicí. V hraní se zdokonalila 
tak, že jsme ji mohli vidět i v několika seriálech ČT. 
 Zdena Artnerová-Bystřická – hrála v souboru od roku 1963. Byla vlastně první, která v našem divadle vystoupila. 
Pořad Veselý Silvestr zahajovala na klavír populární skladbou Motýl. V dalších letech dělala korepetici, doprovázela nás, 
hrála, zpívala i napovídala. 
 Já jsem začal hrát divadlo v roce 1946 v Sokole. Do 
souboru J. K. Tyl mě v roce 1955 přivedl pan Hladík. 
Zpíval jsem ve sboru v Podskalákovi, pak následovala 
Fidlovačka, Třetí přání, Moudrá ševcová, Popelka, Svatba 
sňatkového podvodníka a další hry. Tomuto koníčku jsem 
se pak věnoval více než 35 let. Od roku 1964 jsem začal  
i režírovat. Hrála s námi i moje manželka a sestra. Otec 
hrál v divadelním orchestru. 
 V souboru nepůsobili jen ochotníci z Českého Brodu. 
Hráli s námi i Václav Misárek z Úval, Mirek Exner 
z Tismic, Luděk Kratochvíl z Vrátkova, manželé Demo-
vi a Jaroslav Šindelář z Dobrého Pole a Leontýna Mol-
nárová z Újezdu nad Lesy.  
 V lednu 1989 jsme na oslavu 25. výročí stálé divadel-
ní scény v Kolárově ulici uspořádali setkání všech, kteří se 
na činnosti souboru podíleli. Pod názvem: „Od Silvestra 
do Silvestra“ jsme hráli úryvky nejúspěšnějších her, scé-
nek a písniček. Sešlo se nás tehdy více než šedesát. 
 V roce 1991 jsme spolu se studenty českobrodského 
gymnázia znovu nacvičili Výtečníky. Naší poslední hrou 
byla v roce 1992 Nezkrotná Lady Hamiltonová. Už při 
zkoušení této komedie se začaly objevovat problémy, 
které přinesla změna režimu. Mnozí z nás začali podnikat 
a na divadlo zbývalo čím dál tím méně času. Tím se třice-
tiletá nepřetržitá šňůra činnosti přerušila. Vůle a chuť by 
byla, ale času se nedostávalo. 
 Divadelní budova pak byla předána Základní umělec-
ké škole, která zde má učebny a sál využívá pro potřeby 
pěveckého sboru a orchestru. Po nástupu nového ředitele pana Tomáše Charváta se snad začíná blýskat na lepší časy. Budo-
va prochází postupně renovací, konají se zde přehrávky a koncerty žáků školy. Asi před dvěma lety byl otevřen ročník dra-
matické a literární výchovy. A tak snad v dohledné době budou moci Českobroďáci znovu přijít na divadelní představení 
v Českém Brodě. 
 V předešlém odstavci jsem úmyslně napsal, že naše činnost byla přerušena. To proto, že letos (2009) v dubnu dvě naše 
kolegyně rozeslaly pozvánky na neformální setkání bývalých divadelníků. Sešlo se nás čtrnáct a přesto, že jsme se neviděli 
sedmnáct let, bylo to, jako bychom se rozešli před dovolenou. A tak kdo ví, co bude dál, neboť „Láska k divadlu je jako 
kapka jedu v krvi, které se nikdy nezbavíš…“  
 Na závěr tohoto vzpomínání chci napsat jen toto: Za celou dobu této činnosti nikdo z nás, co jsme se na ní podíleli, 
jsme za tuto práci nedostali ani korunu, ani bychom ji nechtěli. Divadlo jsme hráli, protože nás to bavilo. Bavili jsme se, 
smáli jsme se a někdy se i pohádali. Nikdy jsme se obecenstvu nepodbízeli a snažili jsme se o laskavou a slušnou zábavu. 
Za všechny mohu snad říci: Pokud by nám to čas, věk a zdraví dovolilo, šli bychom do toho znovu.  
 
Rudolf Ferbs, květen 2009, foto z archivu autora 
Pozn. autora: Toto je textová část stejnojmenné knížky, která navíc obsahuje přes 70 fotografií z některých her, které jsme v divadle hráli. 

Jiří Mantoan a M. Beranová 


