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Českobrodský ZPRAVODAJ 
Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska 
Zpracovává, vydává, tisk a distribuci zajišťuje  

Městské kulturní a informační centrum v Českém Brodě 

(IČO: 00065951) ve spolupráci s Městem Český Brod.  

Řídí redakční rada ve složení: Bočková Zdenka, Hájek 

Václav, Hor Tomáš, Ing. Petrásek Jaroslav st.,  

Bc. Nekolný Jakub. Adresa redakce: MKIC,  

Náměstí Arnošta z Pardubic čp.1, 282 28 Český Brod.  

Fotografie, pokud není uvedeno jinak,  

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

Tel./fax:321612217, E-mail: mkic@cesbrod.cz; 

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

uvedenou adresu nebo osobně předejte na stejné adrese  

v Informačním centru v přízemí budovy MKIC.  

Upřednostňujeme autorské příspěvky  
v elektronické podobě na některém z běžných médií  

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

základní jazykovou úpravou a za jejich obsah ručí autoři 

příspěvků. Redakce si vyhrazuje právo na krácení rukopisů, 

případně jejich neuveřejnění nebo odložení a na tvorbu 

titulků, vyžaduje-li to celkové zpracování příspěvku. 

Nevyžádané rukopisy, fotografie, případně kresby se 

nevracejí. Vychází počátkem každého měsíce, k dostání ve 

vybraných prodejnách časopisů a v MKIC. Předplatné 

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

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

Cena jednoho výtisku je 9,00 Kč.  
Toto číslo vyšlo 5. 1. 2010 v nákladu 500 ks. 

Uzávěrka čísla 2/2010 je v pondělí 11.1. 2010  
© MKIC 1992 – 2010 
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Výzva 
Nový územní plán města Český Brod 

 
Zastupitelstvo města Český Brod na svém zasedání dne 11. 11. 2009 roz-

hodlo o pořízení nového územního plánu města Český Brod (dále jen 

ÚP).  

 

Pořízení ÚP, které se skládá z několika etap, budou předcházet přípravné 

práce, v jejichţ rámci se shromáţdí záměry vlastníků nemovitostí a pod-

něty ze strany veřejnosti. 

Vyzýváme proto všechny, kteří by chtěli uplatnit svoje záměry v území  

a podat podněty směřující k rozvoji města, aby tak učinili písemně na 

podatelně Městského úřadu Českého Brodu, stavebního odboru – Úřadu 

územního plánování, Náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod nejpozdě-

ji do 26. února 2010. Svoje podání výrazně označte textem „ÚP města 

Český Brod“. 

V ţádosti bude uvedena adresa včetně telefonického spojení ţadatele, 

identifikace záměru včetně označení pozemků dle katastru nemovitostí 

(přiloţit kopii výpisu z katastru nemovitostí a kopii katastrální mapy, vše 

ke staţení na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) a popř. další přílohy zpřesňu-

jící záměr. 

 

Vážení občané,  

 
město Český Brod má od roku 1997 schválený územní plán sídelního 

útvaru. Tento územní plán je závazným plánovacím dokumentem, který 

vymezuje rozsah a účel vyuţití ploch ve městě. Tento územní plán po  

31. 12. 2015 pozbývá platnosti.  

Územní plán obce (§43 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování  

a stavebním řádu) stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochra-

ny jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (urbanistickou 

koncepci), vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavi-

telné plochy a stanoví podmínky pro vyuţití těchto ploch. 

V případě, ţe plánujete v příštích letech stavbu rodinného domu, garáţe, 

hospodářského stavení, objektu pro výrobu apod., musí být Váš záměr  

v souladu s touto dokumentací, jinak nevydá příslušný stavební úřad po-

volení ke stavbě. Vyzýváme Vás proto, abyste se s touto dokumentací 

seznámili a v termínu do 26. 2. 2010 podali na Městský úřad v Českém 

Ilustrační foto Antonius Plaian 
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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  

města  informuje... 

Rada a zastupitelstvo 

aneb co se děje na radnici a ve městě... 

Brodě svoje připomínky, poţadavky nebo podněty.  

Nahlédnout do stávající územně plánovací dokumentace je 

moţné na webových stránkách města Českého Brodu:  

http://www.cesbrod.cz/group/urad-uzemniho-planovani,  

popřípadě na Stavebním odboru – Úřadu územního plánová-

ní (viz kontakt níţe) v úřední dny v pondělí a středu od 8 – 

17 hodin nebo po telefonické dohodě i v jiné dny.  
 

Kontakt:  

MěÚ Český Brod, Stavební odbor – Úřad územního plánová-

ní, Náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod, Tel.: 321 612 

261, E-mail: kunesova@cesbrod.cz 

 

Městská policie v listopadu 2009 
 

Blokové pokuty na místě zaplacené  12.000 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku  20.000 Kč 

Parkovací automaty  91.059 Kč  

Poplatky za trţnici  5.610 Kč 

Celkem 128.059 Kč 

odchyt psů – 6× 3× převoz do útulku, 3× předáno mají-

 teli 

součinnost s odbory při MěÚ Český Brod – 13× 

přestupky majetkové – krádeţe, 4× vyřešeno 

 v blokovém řízení 

sběr injekčních stříkaček – 6×, park u Šembery 

podnapilé osoby – 3× předáno RZS převoz do nemocni-

 ce 

předvedení osob na PČR – 2× 1× podezření z trestného 

 činu, 1× neprokázání totoţnosti 

parkování nákladních automobilů v nočních hodinách – 

 2× v blokovém řízení, 3× oznámení na odbor dopravy 

měření rychlosti – 1× Doubravčice, 1× Poříčany 

poručování zákona o ovzduší – 1× pálení, vyřešeno do-

 mluvou 

nádraţí porušování tabákového zákona – 6× vyřešeno 

 v blokovém řízení 

zajišťování veřejného pořádku při fotbalovém utkání – 

 1× 

zajišťování bezpečnosti na přechodech u škol – denně 

zajištění provozu parkovacích automatů – denně 

zajišťování provozu trţnice na Husově náměstí – denně 

odvoz uhynulé zvěře do kafilérie veterinární nemocnice 

vykázání spící osoby z domu v ulici Komenského  

 a  v ulici Rokycanova – bezdomovec 

zajišťování veřejného pořádku a dopravy při lampióno-

 vém průvodu 

předání omalovánek městské policie s bezpečnostní té-

 matikou do mateřských školek 

kontrola nádraţí, vestibulu, čekárny a podchodu ohledně 

 dodrţování tabákového zákona a veřejného pořádku – 

  denně 

kontrola hřbitova a parkoviště u hřbitova – denně 

Upozorňování fyzických a právnických osob na dodrţo-

 vání místních vyhlášek. 

V rámci zvýšení bezpečnosti ve městě městská policie při 

preventivní činnosti zvýšila pochůzkovou činnost 

v jednotlivých obvodech. Dále je zvaţována moţnost vytvo-

ření okrsků s konkrétním stráţníkem a přiblíţení se obča-

Krátce z matriky 

 
Významné ţivotní výročí 

oslavili tito občané 

 

Paní Otilie Kvízová ze Štolmíře,  

pan Karel Kuchař,  

paní Pavla Kuchařová,  

paní Helena Drábková,  

pan Miroslav Stárek,  

paní Marie Eisnerová  

a paní Marie Finková z Českého Brodu  

a pan František Pazderec z Liblic.  

Upřímně blahopřejeme a přejeme  

hodně zdraví a pohody do dalších let. 

 

Miroslava Hladíková, matrikářka   
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Souhrn z 34. řádného jednání rady města, 
konaného dne 19. 11. 2009 od 16:00  
hodin v kanceláři tajemníka MěÚ 
 
1. Prodloužení nájemní smlouvy (307/2009). Rada města 
schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 135/2002/FO, 
kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 10 na adrese 
Český Brod, Palackého 1256, do 31. 12. 2010 a zvýšení 
smluvního nájemného na 2.600 Kč měsíčně. 
2. Vodovod a kanalizace Zborovská – dodatek ke smlouvě 
o dílo (308/2009). Rada města I. schvaluje dodatek č. 3 ke 
smlouvě o dílo č. objednatele 219/2008/OSM, č. zhotovite-
le 78070011 na realizaci vodovodu a kanalizace ve Zborov-
ské ulici. Návrh dodatku je přílohou originálu zápisu k tomu-
to usnesení, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromí-
ra Fischera podpisem výše uvedeného dodatku ke smlouvě 
o dílo. 
3. Vjezd v ul. Masarykově (309/2009). Rada města I. sou-
hlasí s vybudováním nového vjezdu do dvora bytových do-
mů čp. 1197 a 1198 v Masarykově ulici v Českém Brodě, II. 
ukládá finančnímu odboru zapracovat částku 15.760 Kč na 
výše uvedenou akci do rozpočtu města. 
4. Schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací a 
právničce (310/2009). Rada města schvaluje finanční od-
měny ředitelům příspěvkových organizací a právničce tak, 
jak je uvedeno v důvodové zprávě. 
5. Informace – Efektivní úřad – AQE advisors (311/2009). 
Rada města I. bere na vědomí na vědomí nabídku na reali-
zaci Projektu „Efektivní úřad“ od firmy AQE advisors, a. s., 
Jakubské náměstí 2, 602 00 Brno, II. pověřuje místostarostu 
města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy 
o dílo na Projekt „Efektivní úřad“ se společností AQE advi-
sors, a.s., Jakubské náměstí 2, 602 00 Brno, IČ: 269 54 770. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města; Bc. Jakub Nekolný  
v. r., místostarosta města 
 

Souhrn z 35. řádného jednání rady města, 
konaného dne 3. 12. 2009 od 16:00 hodin 
v kanceláři tajemníka MěÚ 
 
1. Doporučení prominutí přechodné finanční výpomoci 
MŠ Kollárova (312/2009). Rada města 1. doporučuje zastu-
pitelstvu města Český Brod prominout navrácení poskytnu-
té přechodné finanční výpomoci příspěvkové organizaci 
města MŠ Kollárova ve výši 200.000 Kč, II. ukládá vedoucí 
finančního odboru zapracovat toto prominutí do návrhu 
rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2009. 
2. Nařízení města č. 4/2009 – Řád veřejného pohřebiště 
(313/2009). Rada města schvaluje vydání Nařízení města 
Český Brod č. 4/2009 – Řád veřejného pohřebiště ve znění 
přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
3. ZŠ Žitomířská – žádost o souhlas s přijetím sponzorské-
ho daru (314/2009). Rada města souhlasí ve funkci zřizova-
tele s přijetím sponzorského daru ve výši 30.000 Kč od firmy 
Elektrizace železnic Praha a. s. na nákup školních pomůcek 

pro potřeby příspěvkové organizace ZŠ Žitomířská. 
4. Žádost o převod části neinvestičního příspěvku na in-
vestiční – Technické služby 
(315/2009). Rada města I. schvaluje ve funkci zřizovatele 
převod části neinvestičního příspěvku ve výši 50.000 Kč 
určeného na opravu topení v budově TS, na příspěvek in-
vestiční s účelovým použitím na částečnou úhradu rekon-
strukce plotu u budovy TS, II. ukládá vedoucí finančního 
odboru zapracovat tuto změnu do návrhu rozpočtového 
opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2009. 
5. Žádost o souhlas s přijetím daru – Technické služby 
(316/2009). Rada města souhlasí ve funkci zřizovatele s 
přijetím daru v celkové ceně 230.000 Kč, který byl součástí 
kupní smlouvy mezi firmou Hanes s.r.o. a Technickými služ-
bami Český Brod. 
7. Rozpočtový výhled na rok 2010 až 2013 (317/2009). 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod 
schválit Rozpočtový výhled pro město Český Brod na rok 
2010 až 2013 ve znění přílohy, která je nedílnou součástí 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
8. Stanovení výše místního poplatku za užívání systému 
nakládání s komunálním odpadem na rok 2010 
(318/2009). Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
Český Brod schválit sazbu místního poplatku na rok 2010 za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů v celkové 
výši 500 Kč na osobu a kalendářní rok, dle přílohy č. 3, která 
je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
9. Ukončení smlouvy o nájmu pozemku KN p. č. 722/1 
(319/2009). Rada města I. souhlasí s ukončením smlouvy o 
nájmu pozemku č. 76/7 ze dne 07. 12. 1994 s panem Zdeň-
kem Líbalem. Nájem části pozemku p. č. 722/1-ostatní plo-
cha o výměře 241 m2 v obci a katastrálním území Český 
Brod končí dohodou a to k 31. 12. 2009, II. pověřuje staros-
tu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem dohody o 
ukončení smlouvy o nájmu pozemku. 
10. Ukončení smlouvy o nájmu pozemku KN p. č. 722/1 
(320/2009). Rada města I. souhlasí s ukončením smlouvy o 
nájmu pozemku č. 76/4 ze dne 09. 12. 1994 s panem Luď-
kem Fuksou. Nájem části pozemku p. č. 722/1 – ostatní 
plocha o výměře 278 m2 v obci a katastrálním území Český 
Brod končí dohodou a to k 31. 12. 2009, II. pověřuje staros-
tu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem dohody o 
ukončení smlouvy o nájmu pozemku. 
11. MŠ Sokolská – žádost o souhlas s přijetím sponzorské-
ho daru (321/2009). Rada města souhlasí ve funkci zřizova-
tele s přijetím sponzorského daru příspěvkovou organizací 
města MŠ Sokolská ve výši 10.000 Kč na učební pomůcky a 
hračky pro potřeby mateřské školy od firmy SGJW Hradec 
Králové s. r. o. 
12. Pronájem části pozemku KN p. č. 708/17 v k. ú. Český 
Brod (322/2009). Rada města zamítá žádost Stanislava Kle-
pala, Přistoupim 167, Český Brod na pronájem části pozem-
ku KN p. č. 708/17 o výměře 20 m2 v k. ú. Český Brod na 
dobu určitou a to od 27. 11. 2009 do 23. 12. 2009 za nájem-
né v celkové výši 3.000 Kč. 
13. Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 
56, Náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod (323/2009). 
Rada města I. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
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nájem nebytového prostoru v budově čp. 56, Náměstí Ar-
nošta z Pardubic, Český Brod Regionu Pošembeří, o. p. s., se 
sídlem Hradešín 73, 282 01 Český Brod, IČ: 27863492 dobu, 
na dobu určitou do 31. 12. 2010. Smlouva je nedílnou sou-
částí originálu zápisu k tomuto usnesení, II. pověřuje staros-
tu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem nájemní 
smlouvy. 
15. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. v domě čp. 25, 
nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod (324/2009). Rada 
města I. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, 
Náměstí Arnošta z Pardubic čp. 25, Český Brod v 1. patře, 
typ 3+kk o celkové výměře 70,10 m2 na dobu určitou 2 let s 
paní Lucií Novákovou, Jiřího Wolkera 1213, Český Brod, za 
nájemné ve výši 6.500 Kč měsíčně bez záloh na služby. Kauce 
ve výši trojnásobku nájmu a záloh na služby musí být složena 
na účet města do 15 dnů od doručení oznámení o přidělení 
bytu. V případě nesplnění těchto podmínek bude byt nabíd-
nut jinému zájemci. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je 
vyrovnání všech závazků k městu Český Brod, II. p o v ě ř u j e 
starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem ná-
jemní smlouvy. 
17. Intenzifikace ČOV (325/2009). Rada města I. souhlasí s 
uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 203/2008/OSM 
ze dne 21. 08. 2008. Návrh dodatku je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení, II. pověřuje starostu města Český 
Brod Jaromíra Fischera podpisem výše uvedeného dodatku 
č. 3 ke smlouvě o dílo č. 203/2008/OSM ze dne 21. 08. 2008. 
18. Organizační řád ANNA Český Brod (326/2009). Rada 
města schvaluje vydání organizačního řádu a organizačního 
schématu příspěvkové organizace města Anna Český Brod, 
sociální služby pro seniory, které jsou nedílnou součástí ori-
ginálu zápisu k tomuto usnesení. 
19. Anna Český Brod – sociální služby – žádost o přesun v 
rozpočtu (327/2009). Rada města schvaluje ve funkci zřizo-
vatele příspěvkové organizace ANNA Český Brod, sociální 
služby pro seniory přesun části příspěvku na provoz ve výši 
230.000 Kč na investiční účelový příspěvek s použitím dle 
žádosti organizace, která je nedílnou součástí originálu zápi-
su k tomuto usnesení. 
20. Boží muka u kostela sv. Gotharda (328/2009). Rada 
města souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fon-
du kultury a obnovy památek, dle výzvy hejtmana Středočes-
kého kraje z 26. 10. 2009 na opravu Božích muk u kostela 
svatého Gotharda v Českém Brodě. Požadovaná částka dota-
ce na opravu Božích muk činí 128.511Kč. 
21. Prodloužení NS v čp. 25, Český Brod (329/2009) Rada 
města schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 
229/2004/FO, kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 6 
na adrese Český Brod, Arnošta z Pardubic 25, o jeden rok, tj. 
od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010. 
22. Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2009 
(330/2009). Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
Český Brod schválit rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na 
rok 2009 ve znění přílohy, která je nedílnou součástí originá-
lu zápisu k tomuto usnesení. Rozpočtové příjmy se snižují na 
159.435,28 tis. Kč, rozpočtové výdaje se celkem snižují na 
173.170,28 tis. Kč, z nichž provozní výdaje se navyšují na 
128.051,92 tis. Kč a investiční výdaje se snižují na 45.118,36 
tis. Kč. Položka financování se nemění. 

24. Schválení dodatku č. ke smlouvě o výpůjčce s MKIC 
(331/2009). Rada města I. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o výpůjčce č. 235/2008/OSM ze dne 30. 09. 2008. 
Tímto dodatkem se mění či. I. bod 2 – předmět výpůjčky. 
Dodatek č. 1 je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto 
usnesení, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 
Fischera podpisem tohoto dodatku. 
25. Ukončení smlouvy o nájmu pozemku KN p. č. 722/1 
(332/2009). Rada města I. souhlasí s ukončením smlouvy o 
nájmu pozemku ev. č. 17/2005/OSM ze dne 02. 02. 2005 s 
panem Otou Kropáčem. Nájem části pozemku p. č. 722/1 – 
ostatní plocha o výměře 229 m2 v obci a katastrálním území 
Český Brod končí dohodou a to k 31. 12. 2009, II. pověřuje 
starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem do-
hody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku. 
26. Návrh na doporučení zastupitelstvu zrušit místní koefi-
cient pro daň z nemovitosti pro rok 2010 (333/2009). Rada 
města nedoporučuje zastupitelstvu města Český Brod zrušit 
vyhlášku o místním koeficientu pro daň z nemovitosti. 
27. Odvolání a volba člena komise prevence bezpečnosti 
(334/2009). Rada města I. odvolává Václava Rychtáře z pozi-
ce člena komise prevence bezpečnosti, II. volí Ing. Jana Po-
hůnka členem komise prevence bezpečnosti. 
28. Partnerská smlouva s TJ Sokol (335/2009). Rada města 
I. schvaluje smlouvu o partnerství s TJ Sokol Český Brod v 
souvislosti s využíváním a provozem rekonstruované části 
sokolovny, která bude opravena převážně z prostředků EU, 
ROP NUTS II. Střední Čechy za podmínek uvedených v návr-
hu smlouvy, který je nedílnou součástí originálu zápisu k 
tomuto usnesení, II. pověřuje místostarostu města Český 
Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem této smlouvy. 
29. Zrušení usnesení Rady města (336/2009). Rada města 
ruší své usnesení 311/2009 ze dne 19. 11. 2009, schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo s firmou Grant Help, s.r.o., Chelčic-
kého 8, 130 00 Praha 3, IC: 276 45 240, na vypracování žá-
dosti projektu „Český Brod – zvýšení kvality veřejných slu-
žeb“, ověřuje místostarostu města Český Brod Bc. Jakuba 
Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města; Bc. Jakub Nekolný v. r., 
místostarosta města 

Kostelecké šachování 
 

Šachový turnaj mládeţe „Kostelecké šachování“ proběhl v sobotu 

21. 11. 2009 v Kostelci n. Č. l. Budova RC Kolečko v „sanatorce“ 

se zaplnila třiceti dětmi, které sehrály 7 kol tempem 2×20 minut 

na partii. Po tuhých bojích v celém průběhu se o vítězích rozhodlo 

v posledním kole. Turnaj byl vyhodnocen ve dvou kategoriích.  

Vítězi ve starších a zároveň v celkovém pořadí se stali Patrik 

Pýcha (6 bodů) z Vlašimi před Petrem Kozlem (5,5) ze Sedlčan  

a Miroslavem Šťastným (5) z Říčan. Kategorii mladších vyhrál 

Martin Homola (5) z Českého Brodu, následovaný Magdalenou 

Kořenovou (4,5) z Říčan a Martinem Horákem (4) z Úval.  

Nejúspěšnějším a nejpočetnějším oddílem byl TJ Spartak Vlašim. 

Z Českého Brodu se turnaje zúčastnili tři hráči. Martin Homola 

vyhrál kategorii mladších a celkově se umístil na 6. místě s 5 

body. Daniel Bossanyi se 4 body obsadil 10. pozici a Robin Šícha 

byl 23. se 3 body. Turnaj byl zároveň hrán jako 1. kolo ţákovské 

ligy. Druhý turnaj se bude konat 16. 01. 2010 v Kouřimi. 

Jan Fiala, pořadatel,  

Foto na obálce Petr Havelka 
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Rok ve funkci 
 
Další rozhovor s ředitelem Technických služeb Ing. Mi-
roslavem Krulišem, který 1. 1. 2010 završil svůj první 
rok ve službách městu. 
 

Rok uběhl, Technické služby prošly velkou změ-
nou. Jste s uplynulým rokem spokojen? 

Ano, skutečně, rok práce je za námi. První fáze stabili-
zace Technických služeb je splněna, ale hodnocení naší 
práce přenechám jiným. 
Jestli jsem spokojen? Ředitel nemůže být nikdy spoko-
jený. To by byl začátek konce. Čeká nás ještě dlouhá 
cesta, nové úkoly a další překážky. Ale teď vážně. 
První etapu stabilizace Technických služeb považuji za 
splněnou. Především přístup pracovníků TS k plnění 
každodenních úkolů je dobrý. Podařilo se vyřešit per-
sonální situaci a můžeme říci, že kolektiv je zde nadmí-
ru dobrý. S některými jsme se museli na začátku roz-
loučit a na personálních změnách budeme ještě praco-
vat. Převážná většina zaměstnanců si uvědomila, že na 
minulé doby pohodlí musí zapomenout. 
Dle názoru občanů Českého Brodu, se kterými velice 
často komunikuji, je práce Technických služeb opravdu 
vidět. A to je to důležité, co nás těší. To je to pravé 
měřítko spokojenosti občanů ve městě s prací Technic-
kých služeb. Ale jak jsem řekl, jsme teprve na začátku. 

Jaký je Váš názor na privatizaci Technických 
služeb? 

Rozdíl mezi příspěvkovou organizací, která je zřízena 
městem a obchodní společností je opravdu značný. 
Zaměstnanci i vedení společnosti musí být finančně 
zainteresováni na ekonomických výsledcích společnos-
ti. S tím souvisí také odměňování, odpovědnost a sa-
mostatnost a hlavně změna myšlení. Neoddělitelnou 
součástí je míra motivace. Již na začátku letošního 
roku jsme navštívili některé společnosti technických 
služeb, které pracují na soukromé bázi. Mohli jsme 
porovnat obchodní společnost s. r. o., která je celá ve 
vlastnictví města a naproti tomu společnost, kde je 
zastoupen soukromý subjekt procentuálně. V tomto 
případě to znamená, že město má v takové společnosti 
většinový podíl v poměru 60 ku 40 %. Vlastníci společ-

nosti jsou majetkově zainteresováni a musí se opravdu 
snažit, aby si na sebe vydělali. Každopádně tím chci 
říci, že určitě nejsem proti privatizaci technických slu-
žeb, ale tento přechod se rozhodně nesmí uspěchat. 
Určitě si nikdo nemůže dovolit, aby utrpěla kvalita slu-
žeb městu respektive občanům, jako to někdy může-
me vidět třeba v Kostelci nad Černými lesy, kde TS zru-
šili nebo v Říčanech a v Kolíně, kde si město najímá 
služby cestou právě soukromých firem. 

Kolik je stálých zaměstnanců TS, využíváte bri-
gádníky a tzv. veřejně prospěšné práce? 

Kmenových zaměstnanců technických služeb je 27.  
Z toho však musíme odpočítat zaměstnance, kteří jsou 
zařazeni ve funkcích, jako je správce hřbitova, pracov-
ník obřadní síně, pracovník sběrného dvora, seřizovač 
věžních hodin, pracovnice městských WC. Tito zaměst-
nanci mají uzavřenou dohodu o pracovní činnosti  
a není možnost je využít na jinou činnost. Dle mého 
názoru je optimální počet kmenových zaměstnanců 
31. Tedy nesmyslné navyšování pracovníků není na 
programu. Především jde o to, aby každý pracovník 
pochopil, co se od něj očekává, byl maximálně použi-
telný v jednotlivých střediscích a funkcích, ovládal co 
největší počet techniky a strojů, byl manuálně zručný 
při jednotlivých činnostech (opravář, zedník, instalatér, 
apod.) Pouze pro manuály zde není místo. 
Díky skvělé spolupráci s paní Kadlecovou z pracovního 
úřadu zaměstnáváme také pracovníky veřejně pro-
spěšných prací, kde na mzdu z větší části přispívá prá-
vě pracovní úřad. Těchto pracovníků máme pět a jsou 
nám k dispozici zpravidla od března do listopadu.  
A také z těchto si můžeme vybírat. V letošním roce 
jsme se rozloučili ihned po dvou měsících se dvěma 
pracovníky. Důvodem byla špatná pracovní morálka. 
Úspěšná práce probíhá také s Odborem sociálních věcí 
města Český Brod. Jedná se o zaměstnávání pracovní-
ků na tzv. veřejnou službu. Tito pracovníci musí každý 
měsíc odpracovat minimálně 20 hodin, aby se jim zvý-
šila sociální dávka. Určitě to u nás nemají jednoduché, 
jelikož jsou úkolováni množstvím práce nikoli časově.  
V neposlední řadě využíváme nárazově pracovníky, 
kteří byli soudem odsouzeni k alternativním trestům. 
Také oni nedostanou nic zadarmo. Zájem pracovat 
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v Technických službách na stálý pracovní poměr roste, 
také proto si můžeme zaměstnance vybírat.  

Jak velký je vozový park TS a co vám v něm ješ-
tě chybí? 

Co se týká vozového parku technických služeb, myslím 
si, že i v této oblasti postupujeme kupředu. Jde přede-
vším o obměnu zastaralé techniky, kterou již započala 
moje předchůdkyně Ing. Plášilová. V letošním roce 
jsme nakoupili díky podpoře vedení města chodníkový 
čistící stroj pro letní i zimní údržbu komunikací a chod-
níků. Dále pojízdný vysavač s charizmatickým názvem 
Otík, nástavbu na multikáru určenou pro zimní údržbu 
komunikací a chodníků, dále pak závěsnou sekačku za 
traktor, který je také v našem vozovém parku. 
V neposlední řadě čtyřkolku na úklid psích exkremen-
tů. Tedy techniku za více než 2,5 milionů korun. 
V příštím roce díky dotacím z EU by měl vyjít projekt 
spojený s nákupem nového sběrného vozu se zachyco-
vací vanou pro odvoz bioodpadu, ale také dalšího tří-
děného odpadu. Výsledek budeme vědět v březnu 
2010. 
Každopádně díky vlivu ekonomické krize nemůžeme 
po městu žádat nemožné. V dalších etapách však pů-
jde o nákup nové vysokozdvižné plošiny, která je již 
hodně zastaralá, ale velice často využívaná k pracím 
pro město, obce, ale i podnikatelské subjekty. Každo-
pádně vozový park se neustále rozšiřuje a techniku si 
můžete prohlédnout také na stránkách Technických 
služeb. 

Jak se osvědčily nové internetové stránky 
(www.tsceskybrod.cz) a jaká je odezva od ob-
čanů? 

Internetové stránky Technických služeb Český Brod se 
dostaly do povědomí občanů velmi pozitivně a to 
nejen v Českém Brodě a spádových obcích, ale i v ob-
cích mimo náš region. Zájem o služby právě díky našim 
stránkám pozitivně vzrostl. Nově jsme také v rámci 
těchto stránek vytvořili internetové fórum, kde nám 
občané mohou sdělit svoje připomínky, dotazy. A také 
toho využívají. Stránky se neustále aktualizují a vylep-
šuji. Ke komunikaci s občany nám také pomáhá fórum 
na stránkách Českého Brodu, vývěsky umístěné na ná-
městí pod kostelem a vedle vchodu do radnice, osobní 
styk nebo telefony. Důležité však je, že tato diskuse 
probíhá denně. 

Před časem se uvažovalo o projektu nových 
veřejných WC tzv. antivandal. Můžete čtená-
řům přiblížit, o co šlo v tomto projektu? 

Projekt nových veřejných WC byl skutečně Technický-
mi službami dokončen. Jedná se o WC záchodky fran-
couzského typu od firmy TOI TOI, která je prodává 
v České republice. Jedná se o typ Sani Ville (výrobek je 
uzpůsobený pro využití tělesně postiženými občany.) 

Záměr umístit tyto záchodky byl a je do prostoru mezi 
obchodní jednotky Penny a Lidl na pozemku, který pat-
ří městu Český Brod. Veškeré podklady včetně nákladů 
spojených se zabudováním byly předány vedení města 
a finančnímu odboru. Realizace provedení nyní záleží 
na finančních možnostech města a určitě by se k tomu 
vyjádřil místostarosta města Jakub Nekolný. Takže dal-
ší otázky můžete směřovat na něho. Doufejme, že bu-
dování těchto WC záchodků započne co nejdříve, kaž-
dý zná situaci právě v této části města, kde občané 
nemají možnost toto zařízení najít, natož použít. 

Péče o zeleň.  Máte přehled, kolik se v loňském 
roce pokácelo vzrostlých stromů a kolik se vy-
sadilo, případně chystá k výsadbě? 

Otázkou údržby a ošetřování zeleně se Technické služ-
by intenzivně zabývají. Jedná se nejen o sekání parko-
vých ploch, příkopů podél komunikací a dalších po-
zemků ve vlastnictví města. Naší náplní je také ošetřo-
vání keřů, které jsou vysázeny na veřejném prostran-
ství. Služby také nabízíme podnikatelským subjektům 
nebo soukromým osobám. Ošetřování soukromých 
zahrad, úprava keřů a stromů je také v naší nabídce. 
V rámci údržby zeleně spolupracujeme s Povodím Labe 
– Střed a s Českými Drahami na úpravě pozemků, kte-
ré jsou ve vlastnictví těchto subjektů. Co se týká veške-
rých stromů v rámci veřejných prostranství, jejich 
údržbu, kácení provádí firma, kterou si objednává Od-
bor životního prostředí, konkrétně p. Ing. Vodička. Ze 
strany TS je to především přijímání poznatků od obča-
nů na konkrétní stav stromů a vlastní průzkum, aby 
nedošlo ke zranění osob. Také spolupráce se stromo-
lezci obnáší likvidaci pořezaných stromů a hlavně větví, 
což je naší náplní. Proto Vám na tuto otázku rád odpo-
ví také Ing. Vodička. Dle mého názoru je určitě nepo-
měr pokácených stromů k počtu vysazených, což je 
špatné. Poslední stromy, které byly ve městě vysázeny 
v měsíci listopadu, jsou umístěny na školní zahradě 
Základní školy v Žitomířské ulici vedle Penzionu Anna. 
Jedná se o 8 stromů a 14 keřů. Tuto akci však organizo-
valo vedení ZŠ s vedoucí školní družiny. O jiných vysá-
zených stromech v letošním roce nevím. 

V tříděném odpadu (plast, papír, sklo) je Český 
Brod úspěšný, shledáváte v tomto třídění ještě 
nějaké nedostatky? 

V třídění odpadu je skutečně Český Brod úspěšný. Jed-
ná se o známé komodity plast, sklo, papír a tetrapa-
ky.V rámci sběrného dvora třídíme další komodity, 
jako jsou kovy, bioodpad, plast, papír, ale i oleje apod. 
Každý systém se dá neustále vylepšovat. V letošním 
roce jsme nakoupili kontejnery na tříděný odpad za 
částku 120 tisíc korun v měsíci dubnu, v rámci spolu-
práce a projektu s firmou EKO-KOM jsme obdrželi 34 
kontejnerů na tříděný odpad a za polovinu odměny, 
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udělené za I. místo v třídění odpadu v ČR, jsme nakou-
pili dalších 8 kontejnerů. Toto proběhlo v měsíci říjnu  
a listopadu. Některá stanoviště na tříděný odpad se 
posílila dle požadavků občanů, přibyla také nová místa 
v Českém Brodě a Liblicích. Zkvalitnila se práce ve 
sběrném dvoře díky personální výměně pracovníka. 
Pro školy a mateřská zařízení jsme připravili s firmou 
na zpracování papíru (firma Cuir) tzv. rychlý sběr papí-
ru ve školách. První akce proběhne v 2. ZŠ v měsíci 
prosinci a u 1. ZŠ na začátku roku 2010. S paní ředitel-
kou 1. ZŠ Čutkovou připravujeme osvětu spojenou 
s malováním a prezentací třídění odpadu včetně bio-
odpadu včetně informací pro občany města cestou 
letáků a Českobrodského Zpravodaje. Předběžný ter-
mín je stanoven na duben 2010. Systém třídění ve 
městě neustále vylepšujeme a výsledky jsou určitě vi-
dět. 

Co brání umístění nádob na tříděný odpad na 
parkovištích u prodejen Lidl nebo Penny? 

Umístění nádob na tříděný odpad na parkoviště 
k obchodním jednotkám Lidl a Penny je neefektivní. 
Odvoz odpadu si organizují tyto obchodní jednotky 
samy a o umístění kontejnerů na jejich soukromém 
pozemku nemají zájem. Nedaleko asi 100 m v ulici Ša-
faříkova, u hradeb je jedno kontejnerové místo na tří-
děný odpad, které je dostačující. 

Můžete nám sdělit výsledky a efekt ak-
ce kompostéry v Liblicích? Uvažujete o opako-
vání akce i v jiné lokalitě? 

Akce kompostéry proběhla v letech 2006–2007 jako 
pilotní projekt „Snížení objemu směsného komunální-
ho odpadu a využití biologicky rozložitelného odpadu 
ve městě Český Brod“ v rámci dotace z fondu životního 
prostředí Středočeského kraje, který organizoval od-
bor životního prostředí. Jednalo se o nákup 240 kom-
postérů, které byly postupně předávány občanům 
Liblic, Štolmíře a Českého Brodu. Také nákup štěpko-
vače pro Technické služby byla dobrá investice do bu-
doucna. Tento stroj se velmi často využívá ke štěpko-
vání zelené hmoty z veřejných prostranství, ale také 
jako výpomoc soukromým subjektům. Kompletní vy-
hodnocení projektu můžete najít na stránkách města – 
Odbor životního prostředí. 
Jde o to, že občan musí mít možnost likvidace bioma-
sy, aby nám ji neukládal do lesa, podél komunikací, do 
parků do popelnic. Jedna z možností jsou právě kom-
postéry. Všichni občané ho však nechtějí, přesto se 
chtějí zbavit této hmoty. Proto jsme zavedli třídění 
biomasy v rámci sběrného dvora. A tuto možnost ob-
čané vítají. Právě tato biomasa, kterou dříve občan 
dovezl do SD, skončila na skládce komunálního odpadu 
v obci Radim. Tomu je dnes konec. Smlouva 
s kompostárnou byla podepsána v měsíci červnu letoš-

ního roku v Hořátvi. A následně je na spadnutí projekt 
na svoz bioodpadu, který jsme připravili na příští rok. 
Takže vyčkejme. 

S tříděním bioodpadu na tom nejsme nejlépe, 
nebylo by řešením umístění sběrných nádob na 
bioodpad alespoň na pár vybraných míst? 

Otázku třídění bioodpadu jsem nakousl v předcházející 
otázce. Každopádně v součinnosti s Odborem životní-
ho prostředí připravujeme projekt nákupu dalších 100 
ks kompostérů v rámci dotací. Jelikož se často setká-
vám s občany ve sběrném dvoře, vnímám jejich názory 
a poznatky ohledně problematiky třídění bioodpadu. 
Určitý zájem o kompostéry je od občanů znát, další 
chtějí nadále využívat služeb SD a těší se na projekt 
třídění a odvoz bioodpadu Technickými službami. 
Kompostárna v Hořátvi je pro nás nejschůdnější cesta, 
co se týká kvality služeb, ceny a vzdálenosti. Dle nové-
ho pověření zde můžeme ukládat i odpad 
z domácností, což je pozitivum. Pro občany bydlících 
v rodinných domech budeme mít v rámci projektu od-
padové hnědé nádoby na bioodpad různých velikostí 
zdarma. Počítáme i na několika místech umístit hnědé 
kontejnery velikosti 1100 l na bioodpad. O tom, že to 
funguje, jsem se mohl nedávno přesvědčit v Náměšti 
nad Oslavou a nemyslím si, že tam bydlí ukázněnější 
občané než v Českém Brodě. Takže v příštím roce na 
tento způsob likvidace odpadu najedeme. Informace 
občané s předstihem obdrží. 

Můžete zhodnotit stav černých skládek a van-
dalismu? 

Černé skládky v Českém Brodě a okolí jsou problé-
mem. V tomto roce jsme se zaměřili na černou skládku 
zejména podél komunikace Štolmíř-Kounice včetně 
vysekání příkopů podél této komunikace. Skládky se 
objevují také v Liblicích a hlavně ve Štolmíři. Díky jed-
nání s p. Sahulovou při sestavování rozpočtu na příští 
rok na toto téma také myslíme. Je to však otázka pre-
vence, placení poplatků za odpad a jeho vymáhání.  
V neposlední řadě všímavosti občanů a práce Městské 
policie. Všechno souvisí se vším. A právě vandalismus 
je problém. Jde hlavně o zmiňovanou prevenci. Podí-
vejte se na stav VO v ulici Cukrovarská a práci vandalů. 
Nedávno došlo k poražení trafostanice právě vandaly 
ze Štolmíře v ulici Žitomířská/ Na Vyhlídce. Díky všíma-
vosti obyvatel ulice Na Vyhlídce došlo k jejich zadržení 
a předvedení na policii. A škoda 30 tisíc korun není 
zanedbatelná. Ostatní určitě také zaznamenali, když 4 
hodiny nesvítilo v celé oblasti VO. Takže záleží jen na 
nás. 

Jaké máte další záměry nebo které projekty 
připravujete pro letošní rok? 

Každopádně chceme ještě více zkvalitnit systém třídění 
odpadu ve městě, snižovat docházkovou vzdálenost 
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pro občany, posilovat kontejnerová místa a budovat 
další. Právě v projektech, kde se připravuje výstavba 
nových domů, se již s těmito místy počítá. Musíme se 
všichni podílet na změně, která povede ke snížení 
množství směsného odpadu ukládaného na skládku do 
Radimi k množství vytříděného odpadu, který nám sni-
žuje všem náklady v rámci likvidace odpadu. 
Naším cílem je dotáhnout již zmiňovaný projekt odvo-
zu bioodpadu do finiše. Ještě více zkvalitnit systém 
čištění města, což pořád v této fázi není optimální. 
Chceme zefektivnit probíhající spolupráci s Povodím 
Labe a Českými Drahami při údržbě říčky Šembery  
a pozemků, které jsou v jejich vlastnictví. Prostě zkva-
litnit veškeré služby občanům města, spádovým obcím 
a podnikatelským subjektům. Připravili jsme také nové 
služby a odpovídající ceny při svozu tříděného a netří-
děného odpadu podnikatelům. Také na ně nesmíme 
zapomínat. Jak jsem sdělil již v úvodu, jsme teprve na 
začátku… 

Za rozhovor děkuje a mnoho zdaru v další práci přeje 
Zdenka Bočková 
 

SBĚR NÁPOJOVÝCH KARTONŮ 

TETRAPAK OBALŮ 
Vážení spoluobčané, 

V měsíci listopadu letošního roku došlo k rozšíření kon-
tejnerových míst na tříděný odpad o kontejnery, které 
mají černou barvu a oranžové víko a jsou polepeny 
reklamními samolepkami, které Vám sděluji, že do 
těchto nádob se ukládají pouze tetrapaky, tedy karto-
nové obaly od mléka, mléčných výrobků, ovocných 
šťáv, vín a dalších výrobků. Nikoli k ukládání papírů a 
plastů a ostatního odpadu. Někteří se s nimi ještě na 
svých třídících místech nesetkali, ale doufám, že si je 

brzy oblíbíte. Ještě v lednu 2009 jich po Českém Brodě 
bylo rozmístěno pouze 10 ks, k dnešnímu dni jich je již 
26 kontejnerů. Na některých místech ve městě se již 
jejich využívání osvědčilo, někde však je tomu naopak. 
Pro vysvětlení: Tam, kde máte umístěné žluté kontej-
nery určené k odkládání plastů a nemáte černé kontej-
nery s oranžovým víkem určených k ukládání tetrapa-
ků, můžete tyto tetrapaky ukládat do plastů. Jelikož 
jsme domluveni s odběratelem, že při nedostatku kon-
tejnerů na tetrapak,bude toto ukládání tolerovat. Nao-
pak to však nejde. Takže do kontejnerů na tetrapaky 
lze ukládat pouze kartonový tetrapak od mléka a ná-
pojů. 

 Prázdné a důkladně vypláchnuté a zmáčknuté obaly 
uložte do kontejnerů na separovaný odpad. Ukládejte 
tetrapaky (černé kontejnery s oranžovým víkem). Kde 
není kontejner na tetrapak, ukládejte do kontejnerů 
na plasty (žluté kontejnery). Svozová firma na třídící 
lince jednoduchým způsobem oba druhy odpadů roz-
dělí. Toto řešení je ze všech možných způsobů sběru 
pro nás nejvhodnější. U jiných druhů sbíraných odpadů 
není míchání přípustné. 
Pokud je zájem v některé lokalitě, kde chybí kontejner 

na ukládání tetrapaků, dejte nám vědět a my je dodá-

me. Technické služby Český Brod  
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ČESKOBRODSKÝ ZPRAVOD AJ 

Výběr z kniţních novinek za listopad 2009 
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Naučná literatura 

DAVID, Petr: Velká turistická encyklopedie. 8., Vysočina (Knižní 

klub) 

DOKOUPILOVÁ, Milena: Narodilo se předčasně : průvodce péčí 

o nedonošené děti (Portál) 

DVOŘÁKOVÁ, Lucie: Ze starého nové : unikátní proměny 

(Anagram) 

ELLINGER, Jiří: Neville Chamberlain : od usmiřování k válce : 

britská zahraniční politika, 1937-1940 (Lidové noviny) 

GEROVÁ, Irena: Vyhrabávačky : deníkové zápisky a rozhovory z 

let 1988 a 1989 (Paseka) 

GRIGOR, Murray: Sean Connery : Býti Skotem (Lidové noviny) 

CHAUVEL, Patrick: Válečný reportér (Garamond) 

KLAUS, Václav: Kde začíná zítřek (Knižní klub) 

KMENTA, Jaroslav: Kmotr Mrázek. 3., Válka kmotrů (JKM) 

LAŇKA, David: 5 hereckých dramat : Otakar Brousek, Stanislav 

Fišer, Ilja Prachař, Josef Větrovec, Vít Olmer (Daranus) 

LUKÁČOVÁ, Markéta: Mámo, táto, tvořte se mnou! (Portál) 

MAŠEK, Michal: Vladislav II. : druhý král z Přemyslova rodu 

(Lidové noviny) 

MATĚJKOVÁ, Jolana: Jaroslav Dietl : Tajemství vypravěče 

(Nakladatelství XYZ) 

SLAVÍK, Jan: Leninova vláda : (1917-1924) (Lidové noviny) 

STUDENKOVÁ, Zdena: Jsem herečka : rozhovory s Jánem 

Štrasserem (Nakladatelství XYZ) 

TROJAN, Ondřej: Jak mluvit s dětmi o sexu : rádce pro rodiče a 

učitele (Fragment) 

ZÁRUBA, Bořivoj: Pravěké obludárium (Reader's Digest Výběr) 

ŽERTOVÁ, Hana: Od štěněte ke psu : jak vychovat bezproblé-

mového psa (Zvířata a zdraví) 

Literatura pro děti a mládež: 

AWDRY, W.: O mašince Tomášovi. 14. (Egmont ČR) 

BŘEZINOVÁ, Ivona: Ruce vzhůru! : 12 detektivních výstřelků 

(Knižní klub) 

BUCKLEY, Michael: Sestry Grimmovy. Kniha druhá, Zmatené 

stopy (Mladá fronta) 

ČTVRTEK, Václav: Kosí strom (Artur) 

DRIJVEROVÁ, Martina: Ježíš a jeho příběh (Fragment) 

HERGÉ: První kroky na Měsíci : Tintinova dobrodružství 

(Albatros) 

CHALOUPEK, Václav: Madla a Ťap (Česká televize) 

JEŽKOVÁ, Alena: Řecké báje (Albatros) 

LINDGREN, Astrid: Petr a Petra (Albatros) 

MARZI, Christoph: Malfuria. 3., Královna města stínů 

(Fragment) 

PEROUTKOVÁ, Ivana: Kouzelné dobrodružství s papouškem 

Žakem (Albatros) 

REGER, Rob: Emily Strange. 2., Ztracené dny (Albatros) 

RODDA, Emily: Tajemná země Rondo. 1., Klíč (Fragment) 

SKÁLOVÁ, Liběna: Terezka a dvojčata (Barrister & Principal) 

Velký zpěvník lidových písniček (Fragment) 

ZEMANČÍKOVÁ, Alena: Mařenka a Čenda (Brkola) 

ŽÁDNÍKOVÁ VOLENCOVÁ, Zdeňka: Ve znamení motýla 

(Nadační fond Zdeňky Žádníkové) 

Krásná literatura 

ASTON, Elizabeth: Dcery pana Darcyho (Leda ; Rozmluvy) 

BAXTER, Stephen: Dobyvatel : Kniha druhá, Plátno tkané časem 

(BB art) 

BOEHMOVÁ, Tereza: Matka z cukru a oceli aneb degenerace, 

kterou na mně spáchalo mateřství (Milenium Publishing) 

BŘEZINOVÁ, Anna: Zapuzená královna (MoBa) 

CAHA, Arnošt: Jánošík : legenda o zbojnickém hrdinovi 

(Nakladatelství XYZ) 

COELHO, Paulo: Vítěz je sám (Argo) 

DANN, Jack: Čarodějové (Triton) 

DOHERTY, Paul: Smrt skrývá tvář (Metafora) 

FIELDING, Joy: V pavučině vztahů ( Ikar) 

FUCHSOVÁ, Irena: Když divadlo sundá masku (Beskydy) 

GENOVA, Lisa: Ještě jsem to já (Práh) 

GRISHAM, John: Hra o pizzu (Knižní klub) 

HAYDEN, Torey L.: Dračice a mazánek : dva příběhy z dětské 

psychoterapie (Portál) 

CHAMBERLAIN, Diane: Před bouří (Ikar) 

CHRISTOPHER, Paul: Rembrandtův portrét (BB art) 

JIRUŠKOVÁ, Blanka: Kočičí noci. 2., Vědma z Lesa (Straky na 

vrbě) 

KAFKA, Franz: Popis jednoho zápasu (Vyšehrad) 

KOHOUT, Pavel: Cizinec a Krásná paní : román na pokračování 

(Pistorius & Olšanská) 

KOLÁROVÁ, Jaromíra: Psala jsem pro tebe (Obolos) 

LUDLUM, Robert: Bourneova zrada (Domino) 

MAC BAIN, Ed: Tak nahá, tak mrtvá (BB art) 

MAC CULLOUGH, Colleen: Antonius a Kleopatra (Ikar) 

MORTON, Frederic: Kámen ze Zdi nářků (Paseka) 

PEŠKOVÁ, Kateřina: Sbohem, Ameriko (Eroika) 

PUZO, Mario: Sedm katů z Mnichova (Knižní klub) 

REY-MAGNAN, Emmanuelle: Avignonské proroctví : román 

(Nakladatelství XYZ) 

SEBASTIANI, Ida: "Láskyplné" povídky (Nová vlna ; Triton) 

SMITH, L.J.: Upíří deníky. 1., Probuzení (Fragment) 

SMITH, L.J.: Upíří deníky. 2., Souboj / L.J. Smith (Fragment) 

SVATOŠOVÁ, Edita: Budu zářit (Eroika) 

ŠŤOVÍČKOVÁ-HEROLDOVÁ, Věra: Po světě s mikrofonem 

(Radioservis) 

VONDRUŠKA, Vlastimil: Pečeť smrti : hříšní lidé Království 

českého (MoBa) 

WOOD, Barbara: Dům vzpomínek (Ikar) 

ZMEŠKAL, Tomáš: Životopis černobílého jehněte (Torst) 

ŽAMBOCH, Miroslav: Dlouhý sprint s ozvěnou (Triton) 
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Prosinec v Městské knihovně 
 

Počátkem listopadu vyhlásila Městská knihovna výtvarnou 

akci Zasněţená knihovna pro čtenáře dětského oddělení. 

Děti si vybraly z několika druhů předtištěných sněhových 

vloček a vánočních hvězd, které potom mohly jakýmkoli vý-

tvarným způsobem ztvárnit. Velmi nás potěšilo, ţe se zúčast-

nili i někteří dospělí čtenáři. Výstavku hotových uměleckých 

děl, která zdobí vstupní halu knihovny, si můţete přijít pro-

hlédnout aţ do konce února 2010. 

 

S blíţícím se závěrem roku Městská knihovna jako kaţdo-

ročně připravila pásmo předvánočních posezení, kterých se 

letos kromě ţáků prvního stupně obou českobrodských Zá-

kladních škol a českobrodské Základní a Praktické školy 

zúčastnily i dvě třídy dětí ze ZŠ Poříčany. Úvodní ukázkou 

z vyprávění spisovatelky Martiny Drijverové o měsíci pro-

sinci jsme chtěli děti naladit na tu správnou zimní adventní 

náladu, i kdyţ počasí venku tomu moc neodpovídalo. Poté 

začalo netrpělivě očekávané zábavné adventní soutěţení  

o vánoční čokoládové kuličky. V adventním kalendáři 

v podobě zasněţeného stromku na děti opět čekalo 24 zálud-

ných otázek, tentokrát jsme vybrali ukázky ze známých dět-

ských knih a jednotliví soutěţící měli uhodnout správný ná-

zev knihy, jméno autora, ilustrátora nebo měli správně po-

jmenovat hlavní hrdiny. Připravili jsme celkem tři série otá-

zek, jejich obtíţnost jsme se snaţili diferencovat podle věku 

a tím pádem i „sečtělosti“ dětí. Ne všichni věděli, ţe Rum-

cajs loupeţničí v lese Řáholci nebo ţe k psí holčičce Otylce, 

prasátku Mojmírovi a kozlíku Spytihněvovi patří kocour 

Vavřinec, ale k našemu překvapení všichni bezpečně pojme-

novali kouzelnou přeměnu profesorky McGonagallové 

z příběhů o Harrym Potterovi. Za správnou odpověď pocho-

pitelně následovala zmíněná sladká odměna. 

Ve druhé části našeho posezení jsme dětem poprvé předsta-

vili starou knihovnickou truhlu s pokladem. Poklad samo-

zřejmě tvořily knihy, a my bychom rádi, aby se otevírání této 

truhly stalo tradicí a součástí příštích literárních besed, při 

kterých bychom upozorňovali na starší, trochu opomíjené, 

ale přesto zajímavé tituly dětských knih. Tentokrát jsme dě-

tem představili několik kníţek s vánoční tematikou, od lepo-

rela Vánoční nehoda andělíčka Cvalíčka z roku 1935 aţ po 

knihu Vánoce na starém statku, která zachycuje tradiční sta-

ročeské svátky na fotografiích. Zazněla také ukázka 

z Českých vánoc Josefa Lady a říkanky o zimě. 

Zakončení našich setkání bylo tradiční: vánoční hudba, svíč-

ky a ochutnávka cukroví. 

 

Vlasta Novotná, Městská knihovna Český Brod 

ilustrační obrázek z archivu ČBZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občanské sdruţení LECCOS 
 

Co jsme podnikli 

 

Mikulášská besídka 

Pátek 4. 12. 2009 od 17 hodin v kostele Nejsvětější Troji-

ce v městském parku. 
Tradiční besídka, kdy starší děti z Klubu Zvonice připravily 

pro ty mladší „zvonicové“, ale také pro děti z MC Kostička 

Mikulášskou nadílku. Letos se zúčastnilo okolo 40 dětí.  

Děkujeme sponzorům – Cukrárna M a Z Kašovi, Lékár-

na Rosa, GE Money Bank, Papírnictví a kancelářské po-

třeby Milan Havel. 

Balení a výroba andílků  

Listopad  NZDM Klub Zvonice, Úterý 1. 12. 2009 od 20 

hodin  v MC Kostička 

Jiţ třetím rokem, máme moţnost prezentovat činnost našeho 

Občanského sdruţení LECCOS prostřednictvím malých vá-

nočních dárečků, které v předvánočním čase rozdávají  

v místním obchodě PS Computers. Děti ze Zvonice letos  

v klubu rukodělných prací s lektorkou Liou Valkovou vyro-

bily krásné zlaté a stříbrné andílky z těstovin a maminky 

dobrovolnice v MC Kostička je vkusně zabalili. Děkujeme 

všem, kteří se na výrobě a přípravě dárků podíleli a firmě PS 

Computers děkujeme za podporu.  

Výtvarná dílna – výroba lampionů 

Úterý 24. 11. 2009 v NZDM Klub Zvonice od 14 do 18 

hodin 

Toto úterní odpoledne proběhla dílna, ve které si kaţdý kdo 

přišel mohl vyrobit lampion z pergamenového papíru na 

nadcházející Adventní průvod světýlek. Děti si nejdříve po-

kreslily papír dle své fantazie nebo obkreslily obrázky podle 

připravených předloh a potom pomocí lepících pásek přilepi-

ly třeba ke kulaté krabičce od taveného sýra, na kterou se 

nalepila čajová svíčka. 

Výtvarná dílna – výroba adventních věnců  

Sobota 21. 11. 2009 od 14 hodin v MC Kostička 

Toto sobotní odpoledne se nás sešlo deset (9 ţen a dokonce 

jeden muţ) a společně jsme vázali adventní věnce. Lektorka 

sice z rodinných důvodů nedorazila, ale věnce se přesto po-

vedly. Ti zkušenější a výtvarně zdatní poradili méně zkuše-

ným. Společně jsme strávili prima odpoledne a kaţdý z nás 

http://www.leccos.cz/leccos/leccos/kalendar/co-planujeme/?clanek=47
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si domů odnesl krásné adventní věnce nebo svícny.  

 

Co plánujeme   

 

Oslava 7. výročí založení MC Kostička 

Pátek 8. 1.  2010 od 10,00 hodin v MC Kostička 

Naše mateřské centrum oslaví jiţ sedmé narozeniny. Přijďte 

mu popřát na narozeninovou párty, na které nebude chybět 

dort a rychlé špunty.  

Turnaj v šipkách 

Na konci ledna v NZDM Klub Zvonice  

Uspořádáme tradiční turnaj v šipkách. Kdo byste se chtěl 

zúčastnit, sledujete naše webové schránky a informační plo-

chy ve městě. 

Znakování s miminky 

Středa 27. 1. 2009 od 9 do 12.00 hodin v MC Kostička. 
Cena semináře včetně výukového materiálu 300,-Kč. Na 

kurz je třeba se přihlásit osobně v MC Kostička nebo zaslat 

přihlášku na petra@leccos.cz, kterou najdete na webu 

www.leccos.cz. Kontakt: Petra Ištvániková, tel.:723 665692 

 

ROMSKÉ OKÉNKO 

 
Váţení čtenáři, opět se Vám ozýváme v nové rubrice. Vznikla 

v rámci Komunitního plánování sociálních sluţeb v našem 

městě, které proběhlo v roce 2009. První článek se týká po-

jmenování a původu Romů. 

  

Rom, romský je označení etnické příslušnosti, nebo se tak 

říká ţenatému muţi romského původu. Cigáni z řeckého 

atsingani je původně název frýgijské manichejské sekty 

athinganoi, které se zřejmě Romové podobali některými ma-

gickými praktikami. Proto název cigán (cikán) můţe některé 

těţce urazit. Na všechno, co souvisí s etnicitou jsou Romové 

velmi citliví. Proto je třeba uţívat výhradně označení Rom. 

Jazyková podoba Rom, resp. Róm není v češtině ustálená, 

správnější je krátké Rom.  

Pravlastí Romů je území středoindického Rádţasthánu. Coţ 

dosvědčuje jazyk Romů, kde je aţ 40% slov podobných či 

stejných jako v současných jazycích jejich pravlasti. Patrně 

arabské vpády od 7. století a později kruté vpády Mongolů 

vedly k vlnovité migraci. Mezi příčiny stěhování celých ro-

dových skupin patřily také hladomory. Masová migrace po-

stihla všechny vrstvy obyvatelstva. Romové se věnovali ko-

vářství, kotlářství, košíkářství, výrobě pálených cihel, taneč-

ní produkci, předvádění cvičené zvěře, akrobacii, obchodu 

s dobytkem atd. V názorech na příčinu, průběh a čas emigra-

ce se odborníci značně rozcházejí.  

Neexistují ţádné dochované písemné prameny, které by jed-

noznačně mohly potvrdit, kdy Romové vstoupili na území 

Evropy. Od 13. do 16. století putovali z východu směrem na 

západ. Nejdéle se Romové na své cestě zdrţeli v Persii 

a Řecku, romština má asi 90 přejatých řeckých slov. Usnad-

ňovali si přijetí od okolního obyvatelstva tím, ţe se prohlašo-

vali za kající se poutníky. Současně se tím bránili proti nař-

čení z vyzvědačství a nepřátelství vůči křesťanům. Opatřova-

li si průvodní listiny - i papeţské a císařské a chodili ve sku-

pinách do 1000 lidí.  

„Na jednom místě seď jen tak dlouho, dokud se pod tebou 

nezahřeje.“ (romské přísloví)  

Veronika Svěcená, koordinátorka plánování sociálních slu-

ţeb  

Prameny: 6.2.2002 P. Jiří Rous www.christnet.cz 

 

ROMSKÉ HÁDANKY 

2. kolo - SOUTĚŢ na pokračování pro malé i velké. 

 

2. hádanka 

Kdyţ nebije, umírá. 

 

Vaše tipy posílejte na info@leccos.cz nebo na adresu našeho 

sdruţení. 

Ti z Vás, kteří v průběhu soutěţe uhodnou nejvíce hádanek 

získají zajímavé věcné ceny od firmy DM Elektro „U Heř-

tusů“. 

Nepropásněte další kolo soutěţe v příštím čísle! 

(Znáte nějaké romské hádanky? Podělte se s námi.) 

TĚŠÍME SE NA VAŠE TIPY! 

Občanské sdruţení LECCOS, Nám. Arnošta 

z Pardubic 31, Český Brod, tel.: 321 621 712,  

mobil: 604 251 302, e-mail: info@leccos.cz  

Lezecké závody v Újezdě n. lesy 

 
V úterý 8. 12. 2009 se naši ţáci zúčastnili lezeckých závodů 

v Újezdě nad Lesy.  

 

Reprezentovali nás: Jakub Slavík, Veronika Opršalová, Da-

niel Opršal, Matěj Stehlík, Lukáš Novák, Pavel Strnad, Mar-

tin Chamrada, Barbora Šmejkalová a Iveta Kovářová.  

Na všechny lezce čekala dvě kvalifikační kola a ti nejlepší 

postoupili do kol finálových. Myslím, ţe za předvedené vý-

kony se naši ţáci nemusí stydět a je znát, ţe lezecká stěna na 

škole má své místo.  

Všichni ţáci navštěvují jednou týdně lezecký krouţek a stále 

se zlepšují. Konkurence na závodech byla veliká. Sešli se 

zde lezci z Pardubic, Trutnova, Stříbra, Prahy…, ale my 

jsme se rozhodně neztratili. Nejlepšího výsledku dosáhla 

Veronika Opršalová, která se umístila na 5. místě své kate-

gorie, jen pár chytů od medaile.  

Další umístění: Daniel Opršal 6. místo, Barbora Šmejkalová 

5. místo, Iveta Kovářová 6. místo, Martin Chamrada 9. mís-

to, Jakub Slavík 10. místo, Lukáš Novák 11. místo 

Všem bych chtěl poděkovat a popřát další výborné výsledky. 

 

Pokud máte chuť, přijďte si také zalézt a vyzkoušet naši 

stěnu: www.stenabrod.unas.cz 

 

Mgr. Jiří Slavík, ZŠ Ţitomířská 885 

 

mailto:petra@leccos.cz
http://www.leccos.cz
http://www.christnet.cz/diskuse/mail.asp?p=102097114097046122097098114100111118105099101064112111115116046099122
mailto:info@leccos.cz
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Zápis pro budoucí prvňáky 

2010/2011 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŢITOMÍŘSKÁ 885 

 

Zápis do prvních tříd 1. ZŠ se koná  

pátek 15. 1. 2010 od 13.00 -17.00 hodin 

pondělí 18. 1. 2010 od 13.00 -17.00 hodin 

sobota 16. 1. 2010 od 9.00 -12.00 hodin 

budova pod penzionem Anna 

Další informace www.cesbrod.cz/zs 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TYRŠOVA 68  

 

Zápis do prvních tříd 2. ZŠ se koná  

pátek 22. 1. od 9 do 17,30 hodin  

sobota 23. 1. od 8 do 11,00 hodin  

v přízemí budovy v Ţitomířské ul. pod penzionem 

Anna (přední vchod). 

K zápisu se dostaví děti narozené v době  

od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004. Zápis se týká i dětí, 

které měly v minulém školním roce odloţenou 

školní docházku. 

K zápisu přineste rodný list dítěte. 

Pokud si nejste jisti, zda je Vaše dítě zralé pro 

školní docházku, bude Vám během zápisu 

k dispozici pracovnice Pedagogicko-

psychologické poradny, která Vám odborně pora-

dí. 

Pokud bude Vaše dítě v tomto termínu nemocné 

nebo mimo Český Brod, přijďte do konce února do 

ředitelny v Tyršově ulici, provedeme zápis doda-

tečně. 

Mgr. Dušek Martin 

 

Den otevřených dveří 

 
1. ZŠ v Českém Brodě otevřela své dveře 28. 11. 2009. Pro 

veřejnost byly přístupné všechny školní budovy. 

 

 „Jsme rádi, ţe jste nás přišli navštívit. Cílem dnešního dne 

je představit veřejnosti naši školu, ukázat, jak je zařízená, 

vybavená a předvést také to, co pro děti děláme,“ uvítala 

ředitelka školy Mgr. Drahomíra Čutková návštěvníky.  

Na budově Chanos byla v provozu horolezecká stěna, na 

kterou si návštěvníci za odborného dohledu mohli zkusit 

vylézt. Ta se těšila asi největšímu zájmu všech, kteří na toto 

dopoledne dorazili.  

O slavnostní zahájení celého dne se postaraly děti se svým 

krátkým kulturním programem na hlavní budově.  

Představily se třeba děti z prvního stupně s koledami zahra-

nými na zobcové flétničky, návštěvníci mohli zhlédnout ve-

selou krátkou dramatizaci pohádky Čert a Káča členů drama-

tického krouţku, poslechnout si recitaci, nebo vidět cvičení 

s míči. 

Všichni si mohli společně zazpívat. 

Ţákyně druhého stupně se postaraly o pohoštění. Ve všech 

prostorách bylo moţno vidět výrobky ţáků. 

Věříme, ţe se tato akce všem líbila a přispěla k příjemné 

atmosféře na začátku předvánočního období.  

Publicistický krouţek 1. ZŠ 

 

Adopce a sponzoring 

 
Naše škola, 1. ZŠ Č. Brod, se opět rozhodla adoptovat  

a sponzorovat zvířátka v praţské ZOO v Praze-Troji.  

 

Díky 1. stupni, který přispěl tradičně největší částkou peněz, 

můţeme opět adoptovat dvě zvířátka: ţelvu kajmanku supí  

a kachnu v dětské zoo. A ještě budeme sponzorovat další 

zvířata jako v loňském roce – gorilku, antilopu, ţirafu. 

Konečná suma, kterou jsme dokázali vybrat, je 4 235 Kč. 

Přispějeme také menší sumou na krmení chovatelskému 

krouţku naší školy. Moc děkujeme všem za finanční pří-

spěvky a pomoc s organizací celé akce. 

Těšíme se na akce pro dětské sponzory a volné vstupenky, 

které budeme moci pro návštěvy v ZOO Praha zase v roce 

2010 vyuţívat.  

Barbora Cukrová 9. A 

 

Návštěva anglického divadelního  

představení 

 
Jak se jiţ stalo tradicí, vyrazili v úterý 1. 12. 2009 ţáci 2. ZŠ 

do Prahy na divadelní představení v angličtině. Tentokrát 
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jeli deváťáci. 

Nejdříve se vydali na Václavské náměstí, kde se společně 

vyfotili pod rozsvíceným vánočním stromem. Po zhlédnutí 

vánočních trhů nakoupili drobné dárky pro sebe i své blízké. 

Cílem výletu však nebyly nákupy, ale procvičení si gramati-

ky v anglickém divadelním představení v divadle Reduta. 

Přestoţe byli v divadle nejmladšími diváky (pořad byl pro 

studenty gymnázií), spolupracovali nejvíce ze všech a herci 

je za jejich odpovědi chválili. 

Ţákům se představení velmi líbilo, přišlo jim vtipné. Všichni 

obdivovali přízvuk rodilých mluvčích. Byli také mile pře-

kvapeni, jak dobře rozuměli. 

Hodnocení výletu nejlépe vyjadřují slova jednoho 

z deváťáků: „Představení mi přišlo krátké, ale to bylo asi 

proto, ţe jsem se tak skvěle bavil.“ 

Petra Veverková 

 

CORRIDOOR AKADEMIE 

 
Dne 26. 11. 2009 proběhla v Českém Brodě Corridoor aka-

demie, kde se prezentovalo 22 sestav aerobiku.  

 

Diváci mohli shlédnout exhibice mistrů světa ve sportovním 

aerobiku, dětí, které závodit začínají, ale i těch, které cvičení 

moc baví a tomuto krásnému sportu se věnují hlavně pro 

zábavu a zdraví. Navíc byla vystoupení proloţena projekcí 

videí a fotek z letních soustředění, takţe diváci neměli ani 

chvilku na vydechnutí. Celou akci moderovali manţelé Stra-

košovi, kteří jsou hlavními trenéry občanského sdruţení 

Corridoor. Eliška Strakošová pozvala všechny dospělé divá-

ky na Aerobikovou zábavu, kterou pořádají na 20. 3. 2010  

v brodské sokolovně a upozornila, ţe celý výtěţek z akce 

bude, stejně jako výtěţek z akademie, věnován závodníkům 

a dětem z Corridooru. Mezi sestavami se ukázali i závodníci, 

kteří odjíţdí příští týden na mistrovství světa, které se koná 

na Martiniku. Například Tamara Jiříková, Jan Pochobradský, 

Daniel Komarov a tým Mirka Zimová, Hanka Babková  

a Vojtěch Ešner. Na závodech jim přejeme hodně štěstí  

a všem ostatním v novém roce hodně zdraví a další výborné 

sportovní výsledky. TM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víkend v Harrachově, aneb kdyţ holky 

sokolky nasadí pohorky 

 
Tentokrát jsme proţili nádherný víkend v hotelu 

Karolína v Harrachově.  

 

Sešla se bezvadná parta pohodových holek a moc 

šikovných dětí. Bylo příjemné načerpat síly před 

vánočním maratonem a vyměnit podpatky za po-

horky. Celé 3 dny byly o pohodě a o sluníčku. 

V nabídce bylo cvičení pro ţeny i děti, sauna, ba-

zén, vířivka, taneček i lehká túra k Mumlavským 

vodopádům, spojená s vědomostní soutěţí, která 

byla oceněna diplomy. 

Počasí vyšlo na jedničku, ubytování i strava taky, 

takţe díky Jani a budeme se těšit na tvou další so-

kolskou akci! 

Za všechny spokojené účastnice zájezdu Tereza 

 

Českobrodská tlačenka 2009 

 
Cyklo-turistický klub ACFR 11 ve spolupráci s TJ Sokol Čes-

ký Brod pořádal dne 5. 12. 2009 jiţ XVIII. ročník Českob-

rodské TLAČENKY. Soutěţe o nejlepší TLAČENKU se zú-

častnilo celkem 29 vystavovatelů – soutěţících s 31 ks sou-

těţních vzorků tlačenek. 

 

První cenu 30 l soudek piva věnoval do soutěţe Cyklo-

turistický klub ACFR 11. 

Porota neměla v hodnocení tlačenek vůbec lehkou úlohu, 

neboť v této soutěţi se hodnotí řez, mozaika a především 

chuť tlačenky – ono ochutnat celkem 31 vzorků tlačenky je 

pořádné sousto i pro „fajnšmekry“, kdo byl někdy v porotě 

tak ví o čem je řeč. 

Ochutnávku prováděla a vzorky hodnotila sedmičlenná poro-

ta v tomto sloţení: 

Předseda poroty: p. Faldus Václav – člen CTK ACFR 11 

Členové poroty: pí Hladíková Boţenka – Český Brod, pí 

Svobodová Jana – Český Brod, pí Uxová Jarmila – Cerheni-

ce, p. Toman Josef – Vesec, okr. Semily, p. Ţidů Josef – 

Vesec, okr. Semily, p. Tuček Zdeněk – Český Brod.  

Výše uvedená porota vyhodnotila nejlepší vzorky tlačenek 

podle uvedených kriterií takto: 

1. místo obsadila tlačenka p. Morávka Lukáše  

se 116 body 

2. 2. místo obsadila tlačenka pí Řezbové Zdeňky  

se 114 body 

3. 3. místo obsadila tlačenka p. Řezby Jiřího  

se 113 body  

Za klub CTK ACFR 11 se umístil nejlépe p. Faldus Václav  

a to na 5. místě se 103 body. 

Dále byla provedena draţba tlačenek, které se umístily na 

prvních třech místech s tímto výsledkem: 

1. místo tlačenka p. Morávka Lukáše byla vydraţena za 250 

Kč 

2. místo tlačenka pí Řezbové Zdeňky byla vydraţena za 360 

Kč 
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3. místo tlačenka p. Řezby Jiřího byla vydraţena za 150 Kč 

V divácké soutěţi bylo nejvíce hlasů dáno tlačence pí. 

Řezbové Zdeňky, jejíţ tlačenka se umístila v celkovém pořa-

dí na druhém místě. 

Nejstarším soutěţícím byla p. Šefrová Drahomíra (84let), 

která se svou soutěţní tlačenkou obsadila hezké 12. místo. 

Přejeme pevné zdraví a těšíme se na setkání v příštím roční-

ku. 

Nad tím, aby vše probíhalo v duchu klubových pravidel  

a regulí, dohlíţel a přehled o všem měl ředitel TLAČENKY 

p. Firbas Jan. 

K tanci a poslechu nám krásně hrála skupina SYNTÉZA 

bratrů Jirsíků, zpěvačka pí Kargrová Jarmilka neměla chybu. 

Děkujeme.  

Poděkování  

Cyklo-turistický klub ACFR 11 děkuje touto cestou níţe 

uvedeným sponzorům za jejich peněţité a věcné dary při 

pořádání XVIII. ročníku Českobrodské TLAČENKY, bez 

nichţ by nebylo tuto naši soutěţ moţné uskutečnit: 

TJ SOKOL ČESKÝ BROD 

PNEU MATES 

VINAŘSTVÍ RŮŢIČKA Třebestovice 

DŮM TEXTILU Jeníkovi 

KERAMOS Český Brod 

D. M. ELEKTRO u Heřtusů 

ZLATNICKÁ DÍLNA Bucharovi 

DROGERIE Procházková 

ZOOMEDICA 

CUKRÁRNA Kašovi 

ELEKTRO Faldus 

REAL PLAST Karel Kunc 

STAVITELSTVÍ V. Korec 

ZÁMEČNICTVÍ STOP K. Procházka 

PROFI COLOR M. Hušner 

ELEKTRO Bursa Luděk 

STAVEBNÍ FIRMA J. Ropek 

Olexa Jaromír 

POLLI ELEKTRO nářadí  

 

Naše poděkování rovněţ patří všem, kteří se této soutěţe 

zúčastnili, dále obětavému personálu sokolovny, který nám 

poskytl své prostory s perfektním občerstvením a 

v neposlední řadě všem členům klubu CTK ACFR 11 za 

dobře odvedenou práci při pořádání této naši klubové akce. 

S pozdravem TLAČENCE ZDAR se na vás budeme těšit při 

pořádání jiţ XIX. ročníku Českobrodské TLAČENKY 

v roce 2010. 

Za CTK ACFR 11 prezident Olexa Jaromír 

 

Modernizace kabiny rozhodčích 

 
Jak jsem jiţ avizoval v roce 2008, bylo naším cílem pro le-

tošní rok zlepšení kabiny rozhodčích. Rozhodli jsme se pro 

jednak její zvětšení a jednak pro úpravu, která jiţ je na větši-

ně hřišť v okrese samozřejmostí. Tím bylo vybudování spr-

chového koutu s teplou vodou a s tím souvisejících úprav, 

aby odpadla, zejména v zimě, nepopulární cesta rozhodčích 

za sprchou přes venkovní prostory k domácím či hostů, podle 

toho jak utkání výsledkově dopadlo. 

 

S poţadavkem na dotaci jsme tradičně poţádali Středočeský 

kraj o podporu v realizaci tohoto projektu. Naší ţádosti bylo 

ze strany Středočeského kraje vyhověno a po podepsání 

smlouvy o dotaci jsme v květnu na účet obdrţeli částku 

47.000 Kč.  

Tradičně jsme úpravu prostřednictvím vybrané nejvýhodněj-

ší firmy (Pavla Nováka) provedli v červenci tj. krátce po 

skončení jarní části sezóny, kdy je na hřišti relativní klid. 

V rámci úprav byla strţena stávající příčka oddělující kabinu 

domácích. Zde jsme bohuţel zjistili, ţe podlahy a ani stropy 

obou kabiny nejsou ve stejné výšce…, proto bylo nutné tyto 

nečekané „drobnosti“ dořešit, upravit napojení stropů, spoje-

ní podlah a vybudovat novou příčku, která dostatečně zvětši-

la rozměry kabiny rozhodčího, zároveň výrazně nezmenšila 

kapacitu kabiny pro domácí muţstvo. 

Podobně to bylo i s napojením na stávající rozvody teplé  

a studené vody, napojením na kanalizaci. Dodavatel však  

i tyto záleţitosti však dokázal překonat. V kabině rozhodčího 

pak byl vybudován sprchový kout s obloţením, oddělujícími 

dveřmi, instalován nový věšák, nalepeny neprůhledné folie 

do oken, přidána rohoţka a vyměněny dveře. Kabina byla 

celá vymalována a uklizena. Samozřejmě dodavatel určité 

úpravy musel provést i v kabině domácích, zejména úpravu 

stávajícího dřevěného obloţení, vymalování a úklid. Do ka-

biny rozhodčích jsme téţ dali modernější vybavení, konkrét-

ně stůl a křeslo.  

Jsme rádi, ţe nyní jiţ je pro všechny aktéry fotbalových 

utkání, jak pro domácí a hosty, tak i pro rozhodčí vytvořeno 

důstojné a nerušené vlastní prostředí pro převléknutí a hygie-

nu. 

Jsem rád, ţe se nám i tento stanovený cíl podařilo splnit, 

projekt „Modernizace kabiny rozhodčích“ úspěšně realizovat 

a kromě jiných letošních projektů, tak dále pokračovat ve 

zlepšování celkového prostředí pro sport v Liblicích. Všem, 

kteří se na celém procesu podíleli, zejména Středočeskému 

kraji, bez jehoţ finančního příspěvku by byl projekt nereali-

zovatelný, tímto děkuji. 

Ing. David Hybeš, předseda TJ Liblice, občanské sdruţení  
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Historické miniatury z Českobrodska 

Jak vypadal Český Brod v roce 1691 

Vladimír J. Mrvík 

Píše se rok 1690. Český Brod na 

něj nebude vzpomínat v dobrém, 

protoţe v srpnu toho roku 

z velké části vyhořel (roku 1654 

měl jen 45 obydlených domů).  
 

Je krátce před Vánocemi, 10. prosince, 

kdyţ tento mrazivý den vypsal císař 

Leopold I. pro obyvatele Českého krá-

lovství novou daň z hlavy. Peníze teh-

dy nutně potřeboval na vleklé a nekon-

čící války s Turky, kteří o sedm let 

dříve téměř dobyli hlavní město 

Habsburské monarchie, Vídeň. Nemu-

seli bychom této události věnovat nijak 

zvláštní pozornost a klidně bychom 

mohli i mávnout rukou s pomyšlením, 

ţe vlastně nejde o nic zajímavého, ba 

dokonce pro české dějiny nepodstatné-

ho. Kdyby ovšem...  

Kdyby ovšem neměla tato událost do-

pad pro dějiny našeho kraje, respektive 

pro poznání stavu Českobrodska po 

ničivé třicetileté válce. V bohatém ar-

chivu Černokosteleckého panství se 

nachází nenápadný sešítek o několika 

stranách, který aţ doposud unikal jaké-

mukoliv zájmu místních historiků, ar-

chivářů či kronikářů (SOA Praha, Vs 

Kostelec n.Č.l., hospodářské spisy, kt. 

422, sl. 248). Jedná se totiţ o přesný 

soupis obyvatel Černokosteleckého 

panství k 31. lednu 1691, a to včetně 

počtu dětí, čeledínů a dokonce i zámec-

kého sluţebnictva jednotlivých úřední-

ků. Je to pramen zcela unikátní, poně-

vadţ aţ do konce 18. století počty oby-

vatel většinou jen hrubě odhadujeme 

podle počtu domů. Díky němu dnes 

můţeme přesně (!) zjistit, jak velká či 

malá byla naše obec v této době a po-

rovnat toto číslo s dnešním stavem, 

kolik dětí v průměru připadalo na jed-

noho muţe či ţenu, nebo jak velký byl 

počet čeledi v jednotlivých vsích, coţ 

pochopitelně dále odráţí zámoţnost 

dané lokality. Černokostelecké panství 

tehdy tvořilo více jak 80 vsí a samot od 

řeky Sázavy aţ po Kounice, od Plaňan 

aţ k Tuklatům a Rostoklatům a nepro-

dyšně obklopovalo královské město 

Český Brod a pochopitelně tím i bráni-

lo rozvoji jeho ekonomiky, neboť čes-

kobrodští měšťané uţ nemohli tak svo-

bodně prodávat své produkty za hrani-

cemi města jako před válkou. Vládne 

mu tehdy pevnou rukou prostřednic-

tvím svých úředníků kníţe Jan Adam I. 

z Lichtenštejna, otec známé Marie Te-

rezie Savojské, která ovšem ještě není 

na světě. 

Tak tedy jak vypadalo Českobrodsko 1. 

února 1691? 

 

Prohlédněte si tabulku na další strán-

ce. 

 

Jen dodejme, ţe na celém Kosteleckém 

panství ţilo podle tohoto sčítání trvale 

1155 muţů, 1112 ţen (z toho i jedna 

šlechtična – Kateřina Zuzana Šofmano-

vá v Bylanech), 2643 dětí, 427 čeledí-

nů a 276 děveček. Summa summarum 

5613 osob.  

Názorně zde vidíme, jak malé byly 

počty obyvatel ve městech i na vesnici 

v raném novověku oproti dnešku, kdy 

sám Český Brod přesahuje číslo šest 

tisíc.  

Zároveň si ve světle těchto čísel plně 

uvědomíme, proč ţily vesnice skutečně 

jako velká rodina, kdy kaţdý kaţdého 

dobře znal. Ještě na úplný závěr uveď-

me pro zajímavost největší lokality 

Černokosteleckého panství v pořadí za 

sebou: největší bylo pochopitelně měs-

tečko Kostelec, na druhém místě zcela 

překvapivě a neočekávaně ves Vitice, 

třetí byly Plaňany, čtvrté Poříčany, na 

pátém místě skončil Lstiboř a šestý se 

umístil Štolmíř. 

 

Vladimír Jakub Mrvík 

Českobrodsko v roce 1691 

Českobrodské krámky 

 

Jednou z českobrodských zvlášt-

ností byly tzv. krámky pod ně-

kdejším hřbitovem u kostela  

sv. Gotharda. Krámky vznikly ve 

čtyřicátých letech devatenácté-

ho století.  

 

Krámků bylo deset a lidé si je 

vyhrabali z mělkých hřbitovních 

výklenků hřbitovní zdi, kdyţ 

totiţ magistrát zrušil jejich 

krámky na náměstí nedaleko 

studny. Výklenky byly časem 

více a více prohlubovány a zaví-

raly se malými vrátky, aby kup-

ci nemuseli denně přinášet zbo-

ţí.  

Postupem doby nabyly dostateč-

né prostory k obývání a byly 

opatřeny dveřmi. Obyvatelé 

těchto sklepních děr přestáli 

klidně a trpělivě všechen poli-

cejní útisk a vystrčili i komínky 

od kamen. Kouř jejich podzem-

ních krbů stydlivě a skromně se 

ztrácel v oblacích.  

Shovívavost někdejší městské 

správy učinila skutkem jejich 

nejtajnější přání: krámky se sta-

ly po čase jejich vlastnictvím. 

V roce 1894 českobrodská ob-

čanská záloţna krámky vykou-

pila, byly zrušeny a místo upra-

veno na park kolem kostela. 

 Dr. Karel Bednařík,  

ČBZ 3/1979 str. 30 
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obec muţů ţen dětí pacholků děveček celkem 

Bylany 19 18 41 9 7 94 +42=136 

Bylany-

Trojanovský dvůr 

9 7 14 8 4  

Dobřichov 29 27 56 10 4 126+10=136 

Dobřichov-dvůr 2 2 1 2 3  

Doubravčice 17 17 54 5 56 149 

Hořany 28 25 73 22 9 157 

Chrást-dvůr 1 1 0 3 3 8 

Chrášťany 8 8 20 9 5 50 

Klučov 24 23 51 12 9 119+17=136 

Klučov-dvůr 2 2 3 7 3  

Kostelec n. Č. l. 53 59 130 5 10 257+15+171=443 

Kostelec-dvůr 2 2 3 5 3  

Kostelec-zámek 49 34 63 10 15  

Krupá 29 27 55 4 4 119 

Liblice 9 8 24 5 2 48+12=60 

Liblice-dvůr 2 2 2 4 2  

Lipany 12 12 32 9 1 66 

Lstiboř 31 27 65 11 4 138 

Mrzky 11 11 20 3 6 51 

Nová Ves 11 10 28 11 9 69 

Plaňany 44 40 84 14 10 192+12=204 

Plaňany-dvůr 1 1 3 5 2  

Poříčany 34 32 70 13 6 155 

Přehvozdí 15 15 39 4 5 78 

Skramníky 11 11 36 4 1 63+17=80 

Skramníky-dvůr 2 2 7 3 3  

Štolmíř 31 31 76 21 13 172 

Tismice 19 19 44 6 62 150+13=163 

Tismice-dvůr 1 1 3 6 2  

Tuchoraz 26 24 57 11 9 127+11=138 

Tuchoraz-dvůr 1 1 1 6 2  

Vitice 48 46 114 10 6 224 

Vrbčany 31 30 54 24 10 149 

Ţhery 12 12 32 4 1 61+6=67 

Ţhery-dvůr 1 1 1 1 2  
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O 
 jeho stavu svědčí zpráva z visitačního protokolu 

arcibiskupské konsistoře z 8. listopadu 1671: „ …Je 

kamenný a obrácený k východu. Je přikryt z části 

taškami, z části šindelem, není pokryt celý a uvnitř i zevně 

potřebuje vybílit. Jeho zdi jsou uvnitř i zvenku poškozené, 

pobořené a zruinované, hrozí pádem a nebude-li v krátké 

době kostel opraven, úplně se zřítí…“ Opravy byly zřejmě 

provedeny někdy na přelomu 17. a 18. století, ovšem jen 

velmi skromně. Kostel pak slouţil jako hřbitovní kaple aţ do 

zrušení hřbitova v roce 1899. Roku 1951 jej arcibiskupská 

konsistoř darovala kazatelské stanici sboru Českobratrské 

církve evangelické v Českém Brodě. Ta tu byla zaloţena 

roku 1903 mateřským tolerančním sborem z nedaleké vsi 

Kšely. V letech 1951–1953 byl kostel provizorně opraven, 

aby mohl slouţit jako modlitebna kazatelské stanice. Od  

1. ledna 1969 bylo sídlo sboru přeneseno ze Kšel do České-

ho Brodu a kostel i přilehlý areál byly zvenčí i zevnitř upra-

veny do současné podoby v průběhu 70. let podle návrhu 

architektů Karla Poličanského (exteriér) a Jiřího Trnky 

(interiér).  

 Jediným cennějším kusem inventáře, který si do téměř 

zcela prázdného kostela evangelický sbor ze Kšel přinesl, 

byly varhany. Ty si kšelští evangelíci pořídili na svůj nálad 

jiţ roku 1854 pro novostavbu tamějšího kostela. Postavil je 

Josef Suchý, stavitel varhan ve Slaném. Ve Kšelích slouţily 

svému účelu 120 let. Po zrušení kšelského chrámu a přenese-

ní sídla sboru do Českého Brodu sem byly přeneseny také 

ony, a to roku 1974. Dnes stojí na nové dřevěné kruchtě, 

jejíţ stavba byla součástí rekonstrukce.  

Nástroj byl během doby několikrát opravován. Svědectví 

pramenů je však poměrně skoupé. Víme, ţe poslední větší 

oprava ve Kšelích proběhla v červenci roku 1944, jak o tom 

svědčí neumělý nápis tuţkou na vnitřní části skříně 

(„Opraveno a nové píšťali do prospektu dány a celé varhany 

laděny monterama od fyrmy Jan Tuček z Kutné Hory r. 1944 

červenec“). Převozem varhan ze Kšel do Českého Brodu, 

opětovným sestavením a naladěním byla pověřena kutnohor-

ská firma Organa. Jak vyplynulo z nedávné prohlídky, prav-

děpodobně právě ona si přitom počínala velmi necitlivě  

a poničila nevhodným postupem celý nástroj. Dřevěné píšťa-

ly, tehdy napadené červotočem, byly natřeny šelakem bez 

předchozího ošetření přiměřeného výslednému zvuku nástro-

je. Tato úprava znemoţnila provést jejich záchranu adekvátní 

technologií. Aby firma dosáhla lepšího zvuku nevhodně 

ošetřených a zčásti zničených dřevěných píšťal, zvýšila tlak 

vzduchu. Tím obětovala dobrý zvuk nejvyšších rejstříků  

a zároveň byla nucena přeladit všechny cínové píšťaly. Pře-

ladění provedla zvlášť barbarským způsobem, totiţ deforma-

cí horních okrajů píšťal. Rovněţ změnila zcela nevhodně 

původní, pozdně barokní disposici varhan. Stav ostatních 

částí nástroje odpovídal opotřebení po 150 letech provozu.  

Jelikoţ jde o nástroj se zajímavou původní disposicí, a tedy  

i pěkným hlasem, a navíc k němu poutá sbor také jistá citová 

a historická vazba, rozhodl se sbor pro jeho záchranu a ná-

vrat do původního stavu. Na doporučení jednoho 

z příleţitostných varhaníků sboru, pana Jana Bubáka, poţá-

dalo staršovstvo sboru varhanáře Petra Fischera, aby nástroj 

prohlédl a vypracoval návrh na jeho opravu. K prohlídce 

došlo 2. února 2002 a pan Fischer také dodal staršovstvu 

návrh generální rekonstrukce. Tento návrh sbor přijal jako 

zodpovědný a citlivý.  

Generální oprava spočívá jednak ve výrobě stylových kopií 

všech píšťal, návratu k původní disposici a v kontrole stavu  

a opravě zbývajících částí nástroje: vzdušnice, traktury, klá-

vesnice, pedálnice, hracího stolu, měchu, motoru a skříně. 

Pořízení stylových kopií cínových rejstříků prováděl pan 

Josef Šrám z Církvic, kopie dřevěných rejstříků pan Ivan 

Červenka z Jakubovic. Generální opravu ostatních částí ná-

stroje nyní dokončuje varhanář Petr Fischer.  

Moţná bude některé čtenáře zajímat pár technických údajů  

o nástroji. Varhany mají jeden manuál s devíti rejstříky  

a pedál se třemi rejstříky. Celkový počet píšťal je 648, z toho 

183 dřevěné píšťaly a 465 píšťal cínových. Skladba rejstříků 

vypadá takto: 

 

a) manuál 

 

 
 

typy 

rejstříků 

současná 

disposice 

původní 

disposice 

materiál, umístění 

princi-

pály: 

Dulcián 8' Principál 8' dřevo + cín, otevřený, 

uvnitř stroje 

 Flauto di 

basso 8' 

Bourdon 8' dřevo + cín, kryt 

 Oktáva 4' Oktáva 4' cín, otevřený 

 Superoktá-

va 2' 

Superoktá-

va 2' 

cín, prospekt 

flétny: Flauto pic-

colo 4' 

Flauto mai-

or 8' 

dřevo + cín, otevřený 

 Flauto dul-

cis 4' 

Flauto dul-

cis 4' 

dřevo, otevřený 

smyky: Gamba 8' Viola da 

gamba 8' 

dřevo + cín, otevřený 

alikvo-

ty: 

Kvinta 2 ⅔' Kvinta 2 ⅔' cín, otevřený 

smíše-

né: 

Mixtura 1 

⅓', 3× 

Mixtura 1 

⅓', 3× 

cín, otevřený 

Oprava varhan v Kostele Nejsvětější Trojice 

 
Asi kaţdý čtenář zpravodaje dobře zná kostelík v městském parku. Méně z vás však uţ bude vědět něco  

o historii a současnosti této prosté stavby. Je to původem kaple vystavěná městskou radou v letech 1560

–1562 pro nový hřbitov, který sem byl přenesen od farního chrámu sv. Gotharda na náměstí (tehdy za 

hradby). Po bitvě na Bílé Hoře byl kostel zřejmě značně poškozen, ale i nadále slouţil svému účelu, 

ovšem jako katolický.  
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b) pedál třemi principály, krátká oktáva ve spodní části, celý 

rozsah terdecima, nahoře repetuje: 

 

 
 

Varhanní doprovod tvoří nedílnou součást liturgie. Oprava 

nástroje proto výrazně přispěje k průběhu bohosluţeb. Var-

hany také spoluvytvářejí atmosféru esteticky vyváţeného 

interiéru renesančního utrakvistického kostela. Pozdně ba-

rokní zvukové zabarvení nástroje navíc dovoluje vyuţívat 

varhan pro koncerty duchovní hudby. Sbor chce vyuţít ná-

stroj také pro tyto účely, také proto, ţe si je vědom své odpo-

vědnosti za stav kulturního ţivota v malém městě, kde půso-

bí. 

Hlavním faktorem určujícím rychlost opravy varhan byl 

přísun peněz. Celkový rozpočet byl 600 000 Kč. Opravu 

můţeme nyní dokončit zejména díky finanční podpoře města 

Český Brod (250 000 Kč), darům členů sboru, několika pod-

nikatelů a také příspěvku z fondu hejtmana Středočeského 

kraje (80 000 Kč). Všem sponzorům děkujeme a na jaře 

příštího roku je rádi uvítáme na prvním veřejném koncertu. 

Ondřej Lebeda 

současná disposice původní disposice materiál, umístění 

Subbas 16' Subbas 16' dřevo, krytý 

Oktávbas 8' Oktávbas 8' dřevo, otevřený 

Superoktávbas 4' Violonbas 8' (4') dřevo, otevřený 

Kresby Jarmily Makovcové z roku 1992 (vlevo)  

a V. Cinkla z roku 1964 (vpravo). Archiv ČBZ. 
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Informace o předplatném měsíčníku  

Českobrodský zpravodaj v roce 2010 

 
Předplatné pro rok 2010 zůstává stejné jako v letošním roce, cena 

za 11 čísel pro občany Českého Brodu je 99 Kč,  

pro zasílání poštou 275 Kč. 

 

Předplatné lze uhradit přiloţenou sloţenkou, v infocentru 

v hotovosti nebo po dohodě bankovním převodem. 

 

Městské kulturní a informační centrum Český Brod,  

Náměstí Arnošta z Pardubic 1,  

tel. 321 612 217 – 9, 604 571 208,  

e-mail: mkic@cesbrod.cz;  

Provozní doba: po – pá 8.00 – 17.00 hodin 

 

Přehled plesů  

v sokolovně 2010 

 

09. 1. Myslivecký ples 

16. 1. Rybářský ples 

23. 1. Dětský maškarní ples 

20. 2. Sokolský ples 

 

Oznámení 

Dne 6. 12. 2009 zemřel  

ve věku 80 let 

pan Josef Procházka 
kapelník z Kostelce nad Černými lesy 

V Českém Brodě učil hudební  

výchovu řadu let a lásku k hudbě  

přiblíţil několika generacím. 

Vzpomínáme na něho s úctou. 

MKIC a redakce čbz    
                                                      

Poděkování 
děkuji neznámé paní, která 

v pondělí 7. prosince 2009 

našla mé doklady před lékár-

nou Santé na Husově náměstí 

v Českém Brodě a odevzdala 

je v lékárně paní magistře 
Vodičkové, která mi zatele-

fonovala a nález oznámila. 

Jsem jim oběma velmi vděč-

ná a touto cestou ještě jednou 

děkuji. 

 

Jana Helclová 

Pozvánka 
Městské kulturní a informační centrum 

Náměstí Arnošta z Pardubic 1, Český Brod 

zve všechny zájemce  

na besedu spojenou s předváděním fotografií 

Ing. Vladimíra Klindery 

Západní Austrálie 2009 
Ve čtvrtek 14. 1. 2010 od 18.00 hodin 

I. patro budovy 

vstup volný 

 

Český Brod, jak jej  

neznáte 

Pokud je mi známo, jedná 

se o nález zbrusu nové po-

hlednice našeho města  

v roce 1900.  

A pak ţe naši  

předchůdci neměli smysl 

pro humor! 

-jp- 
 

k reprodukci na obálce 
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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 

Kulturně společenské akce 2010 

Stručný přehled na leden 2010 

 
1. 1.  Novoroční vycházka KČT TJ Slavoj 

 Spojené arabské emiráty (2. část), video pí Kyselová, KČT TJ Slavoj 

8. 1.  Oslava 7. výročí zaloţení MC Kostička od 10,00 hodin 

9. 1. Tříkrálový varhanní koncert v chrámu sv. Gotharda od 19.00 hodin 

14. 1. Austrálie 2009, beseda s promítáním fotografií Ing. Vladimíra Klindery,  

 I. patro  MKIC od 18.00 hodin, vstup volný 

15. – 17. 1. Lyţařský víkend, Rokytnice n. Jizerou, TOM 

15. 1. Zápis do 1. tříd, ZŠ Ţitomířská 885 – přízemí Ţitomířská ul. 13 – 17,00 hodin 

16. 1. Zápis do 1. tříd, ZŠ Ţitomířská 885 – přízemí Ţitomířská ul. 9 – 12,00 hodin 

18. 1. Zápis do 1. tříd, ZŠ Ţitomířská 885 – přízemí budovy Ţitomířská ul. 13 – 

17,00  hodin 

19. 1. Travesti show – cirkus Hanky Panky, kino Svět od 19.00 hodin 

20. 1. Noc na Karlštejně – zájezd do Hudebního divadla v Karlíně, MKIC 

22. 1. Zápis do 1. tříd, ZŠ Tyršova – přízemí budovy Ţitomířská ul. 9 – 17,30 hodin 

23. 1. Zápis do 1. tříd, ZŠ Tyršova – přízemí budovy Ţitomířská ul. 8 – 11,00 hodin 

23. 1. Dětský maškarní bál, sokolovna od 14.30 hodin, pořádá MKIC 

24. 1. Setkání účastníků zájezdu Korutany 2009, KČT TJ Slavoj 

27. 1. Znakování s miminky, MC Kostička 9 – 12 hodin, přihlášky nutné 

28. 1. Po nejvyšších vrcholech And – přednáška cestovatelů M. Křenové a F. Červin

 ky s promítáním fotografií z expedice z Jiţní Ameriky, I. patro MKIC od 

 18.00 hodin 

 Norsko – Velký polární okruh (1. část), pí. Kyselová, KČT TJ Slavoj 

 

Změna programů i termínu vyhrazena provozovateli. 

Výzva 

Kalendář akcí 2010 
Chystáte významnou nebo zajímavou 

kulturní, sportovní nebo společenskou 

akci? Zapojte se do připravovaného  

kalendáře akcí Českého Brodu 2010, 

který bude otištěn v Českobrodském 

zpravodaji jako zdroj informací pro  

média a občany a v tištěné podobě 

k dispozici v MKIC. 
Informace o akci zašlete (nejlépe v elektronické 

podobě) na e-mail: mkic@cesbrod.cz, nebo  

zavolejte na tel. 321 612 217 – 19, 604 571 208 
Zdenka Bočková, řed. MKIC 



21                                                                                                        leden 2010 

 

GALERIE ŠATLAVA 2010 
 

Přehled plánovaných výstav v roce 2010 
 

LEDEN   Martin Šnajdr – Výstava fotografií a novinářských prací 

5. 1. – 27. 1. „Kultura, sport i Český Brod“ 

ÚNOR  Jiří Málek – Fotografie 

1. 2. – 26.2.   

BŘEZEN  Velikonoční výstava – ZŠ Ţitomířská 885 Český Brod. Vernisáţ 11.3. 

11. 3. – 5.4.  

DUBEN  Tanzanie – prodejní výstava předmětů a fotografií na pomoc Tanzanii 

8. 4. – 27.4. 

KVĚTEN  Vladimír Císař – Obrazy olej 

1. 5. – 25.5. 

ČERVEN   Hurá na prázdniny – Výstava Základní školy Tyršova 68 Český Brod 

1. 6. – 25.6. 

ČERVENEC  Vladimír Brzek – Výstava historických pohlednic Českého Brodu 

7.7. – 30.7.  

SRPEN  Ing. Jaroslav Petrásek – Historie českobrodské pošty 

9. 8. – 27.8. 

ZÁŘÍ  Matúš Kocián – Kresby a fotografie, Jiří Zahradník – Fotografie hmyzu, 

1. 9. – 27. 9. Pavel Lazárek – Pohledy z výšky 

ŘÍJEN  Richard Pachman – Meditační obrazy (olejomalba) 

4. 10. – 27.10. 

LISTOPAD  Rudolf Ferbs – Vzpomínky na divadelní scénu J. K. Tyl 

2. 11. – 26.11. 

PROSINEC Vánoční výstava ZŠ a Prš Ţitomířská 1359 Český Brod 

3. 12. – 29.12. 

Změna výstav a termínů vyhrazena. Sledujte naše plakáty a informace v ČBZ 
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Prostory k podnikání v Českém Brodě  

na Husově náměstí  

„Nákupní centrum na Várečce“ 
 

Pronajmu zařízenou kavárnu s vchodem z náměstí,  

s povolenou předzahrádkou.   

Před dvěma roky vše nově zbudováno. 

Velká místnost se zázemím, samostatný vchod  

z pasáţe, bývalá posilovna. 

Kompletně zařízené kadeřnictví v pasáţi. 

Místnost o rozměrech 5×4 m v pasáţi. 

Všechny prostory mají samostatný vchod, personální WC, odpočtová  

měřidla, před domem je pohodlné parkování, moţno vyuţití výkladních 

skříní v pasáţi, rozumné ceny nájmu. 

 

Info: 604 230 030 Šmíd 
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KINO  SVĚT 19. ledna 2010 od 19.00 hodin 

Předprodej vstupenek  a informace v MKIC 

Vstupné 190 Kč v předprodeji, 220 Kč na místě 
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Český Brod, jak jej neznáte! Pokud je mi známo, jedná se o nález zbrusu nového 
pohledu na naše město v roce 1900. A pak že naši předchůdci neměli smysl pro 
humor. Ing. Jaroslav Petrásek st.

k článku na straně 4 Foto Petr Havelka 

Víkend v Harrachově, 
aneb když holky sokolky nasadí pohorky

k článku na str ně 13a

k článku na straně 10



Městské kulturní a informační centrum 
Český Brod ve spolupráci s TJ Sokol Český Brod
Srdečně zvou na


