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N 
a podzim minulého roku uspěl ve výběrovém řízení Ing. Aleš 

Kašpar a následně s jeho jmenováním souhlasil i ředitel kraj-

ského úřadu. Nový pan tajemník nastoupil od začátku letošního 

roku do funkce, proto jsme mu poloţili několik otázek, abychom zjistili 

jakou má představu o fungování úřadu a jaké případné změny úřad čeka-

jí.  

 

Ještě v minulém roce jste byl členem zastupitelstva města, lidé Vás 

mohou znát z Vašeho působení v pěveckém sboru Vox Bohemica, 

avšak nepocházíte z Českého Brodu.  Co Vás tedy do Českého Bro-

du respektive do Štolmíře přivedlo a co se Vám na městě líbí a v čem 

je naopak horší například proti jiným městům? 

Původně jsme z rodného Vysokého Mýta mířili s manţelkou na Vysoči-

nu. Ale o Vánocích před devatenácti lety jsem dostal nabídku pracovat 

pro tehdy nově zvoleného předsedu ČSL Josefa Luxe, na níţ se nedalo 

dost dobře říci ne. Brzy jsme však s manţelkou přišli na to, ţe 

„víkendové manţelství“ nás netěší. Nesnili jsme ani o ţivotě v Praze, 

protoţe jsme rádi blíţ přírodě. V roce 1992 jsme se proto rozhodli man-

ţelství na dálku – mezi Prahou a Chocní – vyměnit za zpočátku kočovný, 

leč společný ţivot. K prvnímu podnájmu u Jelínků ve Štolmíři nám po-

mohli manţelé Štěpánovi, s nimiţ jsme se znali z Východních Čech. 

Kdyţ jsme podruhé balili ve Štolmíři, přišli místní s otázkou, co by nás 

tu „zdrţelo“. S panem Jozífkem jsme si plácli na koupi parcely a po čase 

se nám tam za velké pomoci rodiny (říkám jim švagrostav) povedlo po-

stavit rodinný domek. Uţ sedm let si uţíváme blízkosti ostrůvku přírody 

– topolů a rákosí i pohled na siluetu Českého Brodu. Ţivot mezi Vltavou, 

Labem a Sázavou v tom našem Pošembeří dává dost příleţitostí, jak 

k zajímavé práci, tak k relaxaci. Zpočátku mi tu ale chyběla sousedská 

atmosféra, pospolitost patriotů, nechtěl jsem si zvyknout na jakési zahle-

dění do Prahy. Dnes si myslím, ţe právě místní společenství kumštýřů, 

sportovců, skautů, maminek, církví a mnoha dalších jsou motorem ţivota 

v našem městě. Je to velký pokrok. Myslím si také, ţe práce zastupitelů, 

radních a zejména úředníků  města – ti mají mít spokojeného občana 

v popisu práce – by tomuto blahodárnému působení měla vyjít vstříc 

ještě o poznání více neţ doposud. 

Co Vás vedlo opustit své zaměstnání a ucházet se o pozici ředitele 

úřadu?  

Kdyby mně někdo řekl na sklonku roku 1990, kdy jsem Josefu Luxovi 

kývl na nabídku ke spolupráci, jak dlouhou dobu si na Ústřední kanceláři 

odpracuji, vysmál bych se mu. Coby čerstvý absolvent katedry ekonomi-

ky a řízení na praţské strojárně jsem měl hlavu plnou ideálů jako v té 

písničce (prsa a znak jsem tenkrát plaval taky docela slušně). Jedna 

z personálních pouček pravila, ţe tři aţ pět let na manaţerském postu je 

tak akorát zralá pro změnu. Takové pozice jsem sice zastával aţ od roku 

1996, ale stejně jsem uţ ve světle zmíněné poučky několikanásobně 

přesluhoval. Sám se divím, kde jsem čerpal síly k novým začátkům po 

bitvách, jejichţ výsledky často neodpovídaly nasazení koučů i celého 

muţstva. Díky dělnému týmu, který se časem zformoval, se mi však vět-

šinou dařilo rychle se oklepat a hledat, co napříště udělat líp, s lepším 

efektem. Přesto jsem cítil, ţe změnu potřebuji. Jako obdivovatel ţelezni-

ce a duše ještě stále trochu romantická říkám, ţe přestupuji na čas ze 

spěšňáku do lokálky. Velmi si váţím píle a patriotismu a protoţe jsem 

poznal řadu pilných patriotů i zde v Pošembeří, rád bych pro ně a s nimi 

udělal něco uţitečného pro tento kraj. Krajem blízko Prahy však řada lidí 
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také jen proplouvá a rozmýšlí, zda a kde se usadí. I tito lidé 

sem však přinášejí inspiraci, nápady, hledají své uplatnění a 

zázemí. Český Brod a jeho představitelé by se svým občanům 

měli snaţit nabídnout servis, který bude srovnatelný 

s obdobnými místy kolem Prahy. 

Jak jste vnímal práci úřadu  jako řadový občan  

a posléze i jako zastupitel? 

Myslím, ţe stejně jako kaţdý občan jsem byl přirozeně nej-

radši, kdyţ jsem úřad nepotřeboval. Navíc ten českobrodský 

se ani doposud  veřejnosti moc „nevnucuje“. Kdyţ jsem na 

úřadě něco potře-

boval, v drtivé 

většině případů 

jsem se setkal 

s vlídným přije-

tím. Přesto – ač 

jsem také úřední-

kem – zdaleka ne 

vţdy jsem odchá-

zel s pocitem, ţe 

bych byl dostateč-

ně zasvěcen do 

procedury a jejího 

postupu. Není to 

jednoduché, ale 

myslím, ţe by se  

v tom dalo učinit 

ještě více. Úřed-

ník, který obdob-

ných případů řeší 

desítky, se občas 

dokáţe obtíţně 

vţít do kůţe obča-

na, který je 

v problematice 

nováčkem. Za své praxe jsem se také nesčetněkrát střetl snad 

s největším nešvarem našich úředníků – alibismem. Nechuť 

převzít odpovědnost za své rozhodnutí, výmluvy na stanovis-

ko kolegů z jiného oddělení, útvaru či úřadu jsou častou příči-

nou zbytečných průtahů a liknavosti při rozhodování o zcela 

banálních záleţitostech. Jsou také mnohdy překáţkou ve vyu-

ţití inovativních metod a tvůrčího přístupu. S alibismem se 

musíme občas poprat kaţdý, českobrodský úřad taky. Jako 

zastupitel jsem oceňoval kompetentní argumentaci některých 

vedoucích odborů. Na druhou stranu mě dost štvalo, kdyţ  

jsme některé  podstatné materiály dostávali jak se říká na stůl 

– na poslední chvíli, věřím, ţe se i to se dá změnit. 

Ve své funkci jste velice krátkou dobu, přesto  

připravujete již nyní nějaké změny v chodu úřadu? 

Začal jsem v úterý ráno svolávat pravidelné pracovní porady 

vedení úřadu za účasti pana starosty a místostarosty. Jsem 

přesvědčen, ţe důleţité věci, i kdyţ se můţe na první pohled 

zdát, ţe spadají výlučně do agendy určitého odboru, mají vě-

dět všichni. Navíc se můţeme vzájemně inspirovat. Drobné 

organizační změny chci uskutečnit v nejbliţších týdnech, 

nejsem však příznivcem unáhlených, nepromyšlených a pře-

kotných kroků. Organizační struktura dnešního úřadu odpoví-

dá potřebám a moţnostem města a velikosti úřadu. V blízké 

perspektivě se však úřad neobejde bez provedení personální-

ho a procesního auditu. Nad těmito kroky zaměstnanci zpra-

vidla nejásají, proto je před jejich zahájením potřeba vyvinout 

maximální snahu pro objasnění prospěšnosti a uţitečnosti pro 

dobrou činnost úřadu a jeho organizačních sloţek. Zdroje na 

odměny zaměstnanců se příliš nezmění, pravidla je však po-

třeba nastavit tak, aby zaměstnanec s iniciativním a inovativ-

ním přístupem k plnění zadaných úkolů byl patřičně odmě-

něn. Postupně musí být v úřadě zaveden i systém nefinanční 

motivace. K produktivnější činnosti úřadu by měl přispět  

i koncepční přístup při vyuţívání nových technologií. Ve spo-

lupráci s externími společnostmi se pokusíme do zefektivnění 

činnosti úřadu zapojit i „evropské peníze“. Aktuálně se tu 

zabýváme podáním ţádosti k výzvě č. 53 ministerstva vnitra, 

která má velmi 

široký záběr – od 

finančního řízení, 

přes projektové  

a procesní řízení, 

strategické pláno-

vání aţ po vzdělá-

vání  ve všech 

těchto oblastech.  

A právě vzdělává-

ní by se mělo stát 

osou zmíněné ne-

finanční motivace, 

vţdyť kaţdý musí-

me pracovat na 

svém dalším růstu! 

Chystáte se 

změnit úřední 

hodiny? 
Ještě o tom bude-

me s vedoucími 

odborů jednat. 

Nicméně jiţ dnes 

občan nenarazí na 

zamčené dveře, 

přijde-li mimo úřední hodiny. Myslím, ţe obecně by měly 

platit stávající úřední dny: pondělky a středy, na jiné dny by 

měl mít občan moţnost dohodnout se předem. Rozhodnutí o 

tom chci nechat v kompetenci vedoucích. Samozřejmě budu 

pozorně tuto záleţitost sledovat a v případě potřeby pruţně 

reagovat. 

Práce s veřejností asi není silnou stránkou úřadu, bu-

dete se snažit obraz úřadu vylepšit a jak? Jste  

připraven zlepšit stav a vizitku městského úřadu? 

Jistě jsem nebyl sám, koho velmi příjemně překvapil zájem 

Broďáků o práci na Strategickém plánu města do roku 2022. 

Jako bychom si najednou všichni byli blíţ a chtěli být u toho, 

kdyţ se společně díváme dopředu. Měli bychom více vyuţí-

vat formálních ale zejména neformálních příleţitosti setkání 

občanů k tomu, jak se jich zeptat, co mají na srdci, či jak se 

dívají ne to, co město chystá. Zpravodaj a městský web nesta-

čí, i kdyţ dobře, ţe je máme. Měli bychom mít častěji co 

předhodit i regionálním médiím. Zmínil-li jsem strategický 

plán, chceme i s ním dále pracovat, bude se připravovat nový 

územní plán města a k tomu všemu by měl občan i okolní 

spádové obce mít příleţitost pro vyjádření svého názoru. 

V souvislosti s projektem zefektivnění úřadu mě napadla 

moţná naivní myšlenka. Dát v úřadu prostor absolventům 

středních a vysokých škol, kteří uţ na českobrodsku proţili 

kus ţivota – v místních školách, při mimoškolních aktivitách 

– formou šesti aţ dvanácti měsíčních stáţí. Mohli by takto  

dokončení na další straně 

Stop alibismu! A. Kašpar s 28 kolegy z úřadu 14. 1. 2010 
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„něco vrátit městu“ a hlavně přinést svěţího ducha  do chodu 

brodského soukolí, být dalším můstkem k širší veřejnosti. 

Jistě by se také našly třeba i unijní prostředky k větší propa-

gaci toho, co město občanům uţ teď nabízí, coţ je důleţité 

zejména pro nově příchozí. Budu se snaţit získat úředníky 

k tomu, abychom hledali nejrůznější způsoby, jak bořit hrad-

bu mezi občanem a úřadem, kterou ještě stále cítím. Věřím, 

ţe nám v tom veřejnost pomůţe. 

Na koho se mohou občané obracet s připomínkami  

a dotazy a jak rychle budete jejich problémy řešit? 

Říkám otevřeně: nečekejte, ţe mávnu kouzelným proutkem  

a vše najednou poběţí, jak dobře promazaný stroj. Zefektiv-

nění úřadu je běh na dlouhou trať – vţdyť i zmíněný projekt 

vyhlášený ministerstvem vnitra má trvat tři roky. Je jasné, ţe 

bez ohlasů na naši práci, nápadů, jak ji dál zlepšovat se o moc 

dál nedostaneme. Obrátit se můţete na vedoucí odborů i pří-

mo na mě, v pravidelném kontaktu jsem s radními města. 

Kontakty a příleţitost ke komunikaci najdete také na interne-

tových stránkách města, moje adresa je kaspar@cesbrod.cz, 

telefon 737273868.  

Závěrem se zeptám na Vaše koníčky a mimopracovní 

aktivity. Jaké máte záliby a jak trávíte svůj volný čas? 

Ve sboru Vox Bohemicalis zpívá celá naše rodina, jsme mys-

lím dost dobrá parta a kromě potěšení z muziky se spolu 

s dalšími sdruţeními a církvemi ve městě pokusíme dále 

oprášit i pozapomenuté zvyky a tradice. Osm let aţ do matu-

rity jsem hrával divadlo ve školním dramaťáku. Zpěv, hudba 

a snad nakonec i to divadlo mě věřím budou ještě dál těšit  

a nabíjet energií. Myslím, ţe jsem i docela sportovní typ, tak-

ţe se můţeme potkat i na kole, v plaveckém bazénu nebo na 

horské túře. Od malička se kochám objevováním nových ob-

zorů… 

Děkuji za rozhovor  

Redakce ČBZ  

Počet obyvatel města  

Českého Brodu  

k 1. 1. 2010  

 
V evidenci obyvatel je k výše 

uvedenému datu registrováno 

6 834  
obyvatel. 

 
Jana Čepeláková,  

odbor vnitřních věcí,  

evidence obyvatel 
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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... 

Souhrn z 36. řádného jednání rady  

města, konaného dne 16. 12. 2009  

od 16:00 hodin v kanceláři  

tajemníka MěÚ 
 

1. Nabídka na pořádání prodejních trhů (337/2009). Rada 

města neschvaluje pořádání prodejních trhů firmou Berousek 

Čeněk, Nepolisy, na ploše náměstí Husova během roku 

2010, jednou za dva týdny, jak je uvedeno v nabídce. 

2. Rozpočtové provizorium na rok 2010 (338/2009). Rada 

města I. doporučuje a) zastupitelstvu města schválit roz-

počtové provizorium na období od 01. 01. 2010 do dne 

schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2010 v tomto 

rozsahu: provozní výdaje budou hrazeny v nezbytně nutné 

výši k zajištění provozu úřadu, příspěvky na provoz příspěv-

kových organizací budou poskytnuty ve výši 1/12 rozpočtu 

roku 2009, investiční výdaje budou hrazeny pouze ve výši jiţ 

uzavřených smluv, nebudou zahajovány nové investiční ak-

ce, sociální dávky budou vypláceny pouze do výše skutečně 

přijaté dotace. 

4. Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizova-

cí obvod Kostelec n. Č. lesy na období 2011 – 2020. 

(339/2009). Rada města I. schvaluje výběr zhotovitele les-

ních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kostelec n. 

Č. lesy na období 2011 – 2020, a to firmu EKOLES-

PROJEKT s.r.o., Riegrova 4338/12, 466 01 Jablonec n. Ni-

sou, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fische-

ra podpisem smlouvy o dílo. 

5. Zpracování lesního hospodářského plánu pro LHC 

Městské lesy Český Brod na období 2011–2020 

(340/2009). Rada města I. schvaluje výběr zhotovitele lesní-

ho hospodářského plánu pro LHC Městské lesy Český Brod 

na období 2011–2020, a to firmu EKOLES-PROJEKT s.r.o. 

Riegrova 4338/12, 466 01 Jablonec n. Nisou, II. pověřuje 

starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem 

smlouvy o dílo s touto firmou. 

6. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemků ev.  

č. 17/2006/OSM (341/2009). Rada města I. schvaluje uza-

vření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu č. 17/2006/OSM s 

Ing. Oldřichem Drahorádem, Jungmannova 1162, Český 

Brod, IČ 11290463 na prodlouţení doby nájmu části pozem-

ků KN p. č. 1008/2 a p. č. 1008/3 o výměře cca 1000 m2  

v obci a k. ú. Český Brod a to na dobu určitou do 31. 12. 

2010. Nájemné bude činit stanovené nájemné s připočtením 

míry inflace, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromí-

ra Fischera podpisem Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu po-

zemků. 

7. Návrh na odpis pohledávek na místním poplatku za 

zábor veřejného prostranství (342/2009). Rada města 

schvaluje odpis pohledávek na místním poplatku za zábor 

veřejného prostranství v celkové výši 5.512,50 Kč. 

8. Souhlas s podnájmem bytu (343/2009). Rada města 

schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. 3 na adrese 

Český Brod, Kounická 1392 s paní Petrou Bejsakovou  

a Terezou Kosmatovou na dobu tří let. 

10. MS Sokolská – ţádost o souhlas s čerpáním FRIM 

(344/2009). Rada města souhlasí ve funkci zřizovatele s čer-

páním FRIM MŠ Sokolská ve výši 15.000 Kč na úhradu 

studie na úpravu školní zahrady. 

11. Přidělení odměn ředitelům školských zařízení 

(345/2009). Rada města schvaluje finanční odměny ředite-

lům školských příspěvkových organizací tak, jak je uvedeno 

v důvodové zprávě. 

12. Změna přílohy k nařízení č.4/2009 – Řád veřejného 

pohřebiště (346/2009). Rada města bere na vědomí změnu 

Přílohy č. 1 k vydanému Nařízení města Český Brod  

č. 4/2009 Řád veřejného pohřebiště, jejíţ znění je nedílnou 

součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

13. Technologické centrum – studie proveditelnosti a po-

radenské činnosti pro Město Český Brod (347/2009). Ra-

da města schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení 

nabídek na akci „Technologické centrum – studie proveditel-

nosti a poradenské činnosti pro Město Český Brod“. Otevírá-

ní obálek proběhne dne 05. 01. 2010 v 9:00 hodin v zasedací 

síni MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70. Do komise jsou 

jmenováni: Bc. Jakub Nekolný – místostarosta, Ing. Eva 

Čokrtová-vedoucí odboru správy majetku města, Tomáš Hor 

– informatik správce IT, Ing. Jiří Šimek – informatik správce 

IT, Mgr. František Janík – člen Rady města Český Brod. 

Náhradníci: Jaromír Fischer – starosta města, Jaroslava Sa-

hulová – vedoucí finančního odboru, Jitka Kocourková – 

adm. pracovnice odboru správy majetku, Václav Hájek-

odbor správy majetku města, Ludmila Raková – člen Rady 

města Český Brod. 

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

v. r., místostarosta města 

 

Souhrn z 33. řádného zasedání  

zastupitelstva města, konaného  

dne 16. 12. 2009 od 18:00 hodin  

v obřadní síni českobrodské radnice 
 

1. Stanovení výše místního poplatku za uţívání systému 

nakládání s komunálním odpadem na rok 2010 

(76/2009). Zastupitelstvo města schvaluje sazbu místního 

poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepra-

vy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů na 

rok 2010 v celkové výši 500 Kč na osobu a kalendářní rok, 

dle přílohy č. 3 OZV, která je nedílnou součástí originálu 

zápisu k tomuto usnesení. 

2. Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2009 

(77/2009). Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatře-

ní č. 3 k rozpočtu na rok 2009 pro město Český Brod, ve 

znění přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu  

k tomuto usnesení. Rozpočtové příjmy se sniţují na 

159.435,28 tis. Kč, rozpočtové výdaje se celkem sniţují na 
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173.170,28 tis. Kč, z nichţ se provozní výdaje navyšují na 

128.051,92 tis. Kč a investiční výdaje se sniţují na 

45.118,36 tis. Kč. Poloţka financování se nemění. 

3. Rozpočtový výhled na rok 2010 aţ 2013 (78/2009). Za-

stupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled pro město 

Český Brod na rok 2010 aţ 2013 ve znění přílohy, která je 

nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

4. Rozpočtové provizorium na rok 2010 (79/2009). Zastu-

pitelstvo města I. schvaluje a) rozpočtové provizorium na 

období od 01. 01. 2010 do dne schválení rozpočtu města 

Český Brod na rok 2010 v tomto rozsahu: provozní výdaje 

budou hrazeny v nezbytně nutné výši k zajištění provozu 

úřadu, příspěvky na provoz příspěvkových organizací budou 

poskytnuty ve výši 1/12 rozpočtu roku 2009, investiční vý-

daje budou hrazeny pouze ve výši jiţ uzavřených smluv, 

nebudou zahajovány nové investiční akce, sociální dávky 

budou vypláceny pouze do výše skutečně přijaté dotace. 

5. Bezúplatný převod stavební parcely č. 175 a pozemko-

vé parcely č. 176 v k. ú. Štolmíř od ÚZSVM (80/2009). 

Zastupitelstvo města I. revokuje své usnesení č. 26/2005 ze 

dne 30. 03. 2005, II. schvaluje bezúplatný převod, tj. uzavře-

ní smlouvy o bezúplatném převodu stavební parcely č. 175  

a pozemkové parcely č. 176 vše v k. ú. Štolmíř a obci Český 

Brod od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetko-

vých, Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha 2, za daných podmí-

nek: Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti řádně pečovat, 

uţívat je pouze pro účely sportovní činnosti v souladu s ve-

řejným zájmem, tj. zejména je nevyuţívat ke komerčním 

účelům či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k tako-

vým účelům pronajímat, současně prohlašuje, ţe předmětné 

nemovitosti nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu 10 let od 

právních účinků vkladu vlastnického práva do Katastru ne-

movitostí. V případě, ţe by nabyvatel porušil kteroukoliv  

z povinností dle předchozího bodu, dohodly se smluvní stra-

ny na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitosti měly 

ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do Katast-

ru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. 

Smluvní pokutu lze uloţit i opakovaně. Úhradu provede na-

byvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní 

pokuty převodcem písemně vyzván. Bude-li zjištění sankce 

dle bodu 2. spojeno s náklady na vypracování znaleckého 

posudku, případně s jinými účelně vynaloţenými náklady, 

zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady ve lhůtě 15 dnů 

poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vy-

zván. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanove-

né v bodě 1. kontrolovat, zda jsou všechny omezující pod-

mínky ze strany nabyvatele dodrţovány a nabyvatel je povi-

nen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 

Nabyvatel je povinen vţdy k 31. 12. příslušného roku během 

celé lhůty stanovené v bodě 1. předat převodci písemnou 

zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném 

zájmu, k jehoţ zachování se nabyvatel zavázal. Za porušení 

tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 

1.000 Kč. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, 

kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně 

vyzván, III. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem smlouvy o bezúplatném převodu výše 

uvedených pozemků v k. ú. a obci Český Brod od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí 

390/42, Praha 2. 

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

v. r., místostarosta města 

Souhrn z 1. řádného jednání rady města, 

konaného dne 7. 1. 2010 od 16:00 hodin 

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Schválení smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu  

a schválení dodatku č. 9 ke smlouvě o pojištění majetku 

města (1/2010). Rada města 1. schvaluje smlouvu o pojištění 

odpovědnosti za škodu mezi Městem Český Brod a Českou 

pojišťovnou a.s., která nahrazuje a ruší pojistnou smlouvu čj. 

207/2006/OSM ze dne 18. 08. 2006. Smlouvaje nedílnou 

součástí originálu zápisu k tomuto usnesení, II. schvaluje 

Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě na majetek města čj. 

206/2006/OSM ze dne 18. 08. 2006, která byla uzavřena  

s pojišťovnou UNIQA a.s. Dodatek č. 9 je nedílnou součástí 

originálu zápisu k tomuto usnesení, III. pověřuje starostu 

města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy  

o pojištění odpovědnosti za škodu a podpisem dodatku č. 9 

ke smlouvě čj. 206/2006/OSM. 

2. Vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 4, náměstí Hu-

sovo 82, Český Brod (2/2010). Rada města Vyhlašuje záměr 

na pronájem bytu č. 4 v domě čp. 82 Náměstí Husovo v obci 

a katastrálním území Český Brod za minimální nájemné 

6.500 Kč měsíčně bez záloh na sluţby, na dobu určitou dvou 

let, formou obálkové metody. Byt je umístěn v 1. patře domu 

čp. 82, typ 3+1 o celkové výměře 82,46 m2. Podmínkou 

uzavření nájemní smlouvy je vyrovnání všech závazků  

k městu Český Brod. Kauce ve výši trojnásobku nájmu 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. Nabídky v zalepené obálce 

označené slovy: „NEOTVÍRAT – BYT č. 4/82“, zašlete na 

adresu města Český Brod nebo předejte do podatelny města 

Český Brod, Náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56, nejpozději 

do 17. 02. 2010. Nabídka bude obsahovat jméno, příjmení, 

bydliště a nabízenou výši měsíčního nájemného. 

3. ZŠ Ţitomířská – souhlas s přijetím sponzorského daru 

(3/2010). Rada města souhlasí ve funkci zřizovatele s přije-

tím sponzorského daru příspěvkovou organizací ZŠ Ţitomíř-

ská ve výši 15.000 Kč od firmy SGJW Hradec Králové na 

nákup výpočetní techniky. 

4. Výběr dodavatele na akci „Technologické centrum – 

studie proveditelnosti a poradenské činnosti pro Město 

Český Brod“ (4/2010). Rada města I. schvaluje na základě 

doporučení komise jmenované usnesením Rady města  

č. 347/2009 pořadí nabídek na akci „Technologické centrum 

– studie proveditelnosti a poradenské činnosti pro Město 

Český Brod“ Dimension Data Czech Republic a.s., Dobříň 

118, 413 01, Roudnice nad Labem, IČO: 49097695, DIČ: 

CZ49097695; C Systém a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 63 

600, Brno, IČO: 27675645, DIČ: CZ27675645, II. pověřuje 

starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem 

smlouvy o dílo s firmou Dimension Data Czech Republic 

a.s., Dobříň 118, 413 01, Roudnice nad Labem, IČ: 

49097695, DIČ: CZ49097695. 
5. Odstranění stavby na pozemku KN p. č. 2021/6 
(5/2010). Rada města zamítá ţádost Michala Hollase, 
Kounická 1443, Český Brod, přijatou pod čj. 17512/2009/
OSMM ze dne 09. 11. 2009, o odstranění stavby – opěrné 
zdi s pilíři z pozemku KN p. č. 2021/6 na náklady města 
Český Brod. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města; Bc. Jakub Nekolný  
v. r., místostarosta města 
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v prosinci 2009 

Blokové pokuty na místě zaplacené    6.000 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku  12.000 Kč 

Parkovací automaty                           100.645 Kč  

Poplatky za trţnici    7.140 Kč 

Celkem                                             125.785 Kč 
 

Odchyt psů – 4×,   1× převoz do útulku 3× předáno majiteli 

Součinnost s odbory při MěÚ Český Brod – 8× 

Přestupky majetkové – krádeţe 5× vyřešeno v blokovém 

řízení 

Sběr injekčních stříkaček – 2× park u Šembery, 4× Husovo 

náměstí 

Podnapilé osoby – 1× předáno RZS převoz do nemocnice 

Předvedení osob na PČR – 1×, 1× podezření z trestného 

činu 

Parkování nákladních automobilů v nočních hodinách – 3× 

v blokovém řízení 

Nádraţí porušování tabákového zákona – 5× vyřešeno 

v blokovém řízení 

Zajišťování bezpečnosti na přechodech u škol – denně 

Zajištění provozu parkovacích automatů – denně 

Zajišťování provozu trţnice na Husově náměstí – denně 

Dohled nad dodrţováním veřejného pořádku při půlnoční 

vánoční mši, kontrola nádraţí, vestibulu, čekárny a podcho-

du ohledně dodrţování tabákového zákona a veřejného po-

řádku – denně 

Kontrola hřbitova a parkoviště u hřbitova – denně 

Upozorňování fyzických a právnických osob na dodrţování 

místních vyhlášek. 

Podle podkladů Jana Svobody, MP Český Brod  

 

POZÁRUČNÍ OPRAVY 

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77, ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572        privat: 321 623 121 

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 

Zakázkové zámečnictví 
nabízí výrobu z oceli a nerezi  

 

vozové brány (samonosné, po-

suvné) 

mříţe, regály, pracovní stoly 

ploty, branky 

schodiště 

konstrukce 

a svářečské práce 

 

mob. 605 268 944 

 

email vymazalk@seznam.cz 

mailto:vymazalk@seznam.cz
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Výzva a pozvání na besedu s občany na téma: 

Nový územní plán města Český Brod 

Přijďte 17. února 2010 vPřijďte 17. února 2010 v  17.00 hodin17.00 hodin  

do kazetového sálu domova pro seniory Anna 

 
Vážení občané, 

Zastupitelstvo města Český Brod na svém zasedání dne 11. 11. 2009 rozhodlo o pořízení nového územního plánu 

města Český Brod. 

Město Český Brod má od roku 1997 schválený územní plán sídelního útvaru. Tento územní plán je do 31. 12. 2015 

závazným plánovacím dokumentem, který vymezuje rozsah a účel vyuţití ploch ve městě.  

Pořízení nového územního plánu, které se skládá z několika etap, budou předcházet přípravné práce, v jejichţ rámci 

se shromáţdí záměry vlastníků nemovitostí a podněty 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 nejpozději do 26. února 2010. Svoje podání pro-

sím výrazně označte textem „ÚP města Český Brod“. 

V ţádosti uveďte adresu ţadatele včetně telefonického spojení, identifikaci záměru včetně označení pozemků dle 

katastru nemovitostí (přiloţte kopii výpisu z katastru nemovitostí a kopii katastrální mapy, vše je ke staţení na http://

nahlizenidokn.cuzk.cz/) a popř. další přílohy zpřesňující záměr. 

Územní plán obce (§43 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) stanoví základní koncepci 

rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (urbanistickou koncepci), vyme-

zí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a stanoví podmínky pro vyuţití těchto ploch. 

Pokud například plánujete v příštích letech stavbu rodinného domu, garáţe, hospodářského stavení, objektu pro vý-

robu apod., musí být Váš záměr v souladu s touto dokumentací, jinak nevydá příslušný stavební úřad povolení ke 

stavbě. 

Stávající územně plánovací dokumentaci  si můţete prohlédnout na webových stránkách města Českého Brodu: 

http://www.cesbrod.cz/group/urad-uzemniho-planovani, popřípadě na Stavebním odboru – Úřadu územního pláno-

vání 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 plánování, Náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod, 

Ing. Ilona Kunešová, tel.: 321 612 261, e-mail: kunesova@cesbrod.cz 

… 

…paní učitelka Batelová nám 

jednoho dne oznámila, ţe se 

koná Vánoční turnaj v přeha-

zované. Kluci začali sepisovat 

nominaci. Museli jsme vytvořit 

smíšený tým (5 kluků + 3 hol-

ky).  

Foto archiv školy 

K článku „Jak jsme vyhráli 

turnaj“ na straně 11 
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Technické sluţby si našly nové sběrné místo… 

 
Dne 9. 12. 2009 v dopoledních hodinách proběhla na 2. ZŠ Tyršova akce s názvem „Rychlý sběr“. Této akci předcházelo 

oslovení mateřských škol, základních škol a dalších školských zařízení. Díky skvělé spolupráci s naším odběratelem papíru 

firmou Cuir z Brandýsa nad Labem a zvláště s manaţerem firmy p. Bassettem, nám firma umoţnila výkup papíru od ţáků této 

školy za zvýhodněných finančních podmínek. 

 

Sběr byl uskutečněn díky skvělé organizaci učitelek prvního stupně 2. ZŠ a vedoucí školní druţiny. Velké poděkování patří 

učitelkám p. Kollankiewiczové, Zounarové, Kocové, Jermanové, Rakocy, Vopařilové, Fodorové, Honzákové, které motivací 

dětí dokázaly nasbírat ve velice krátké době 3480 kg papíru. Děti zapojily také své rodiče, kteří zaslouţí poděkování společně 

s dětmi. 

Zváţení papíru a jeho naloţení provedli pracovníci TS Český Brod pánové Malý a Šedivý. Kontejnerový vůz byl přistaven 

firmou Cuir v 9.00 hodin a za dvě hodiny nebylo co řešit. (viz fotogalerie). 

A co na závěr? Váţení a sběr proběhl po jednotlivých třídách, kterého se zúčastnilo celkem 8 tříd jmenované ZŠ. Jednotlivé 

třídy tak získaly finanční prostředky a Technické sluţby mnoţství papíru odevzdaného ke zpracování právě firmě Cuir. Fi-

nanční prostředky byly předány dne 17. 12. 2009 manaţerem firmy p. Bassettem cestou ředitele TS ČB právě ZŠ. 

Na tuto akci se jiţ nyní připravuje 1. ZŠ Ţitomířská, kde účast přislíbila ředitelka ZŠ pí Čutková. Která ze škol bude nejlepší? 

To uvidíme, nechme se překvapit. Další akce budou následovat. Právě ţáci ZŠ Tyršova jsou příkladem. 

Technické sluţby Český Brod 

 

Kam ukládat polystyren? 

 
Váţení spoluobčané, v měsíci prosinci jste obdrţeli do svých poštovních stránek příručku pro domácnost 

„Kam s Vaším odpadem“, kterou vydal EKO-KOM. Určitě jste mohli narazit na nějaké nejasnosti.  

Především zrcadla, linoleum nebo keramika určitě patří do směsného odpadu, ale nikoli do popelnice. 

Občané tento odpad mohou zdarma odevzdat do sběrného dvora Technických sluţeb Český Brod 

v Palackého ulici. Většina občanů to také provádí, takţe nic nového. Je fakt, ţe ani naši pracovníci, kteří 

provádí pravidelný svoz, se s tímto odpadem v popelnicích nesetkávají, coţ je pozitivní. 

 

Jiná situace je však u polystyrenu. Tento odpad vzniká při různých stavbách, zateplování objektů, 

ale i jako součást balení různých výrobků, které nakoupíte v obchodech. Takţe se určitě nejedná  

o zanedbatelné mnoţství. Tento odpad se určitě třídí a dle příručky se ukládá do ţlutých kontejne-

rů určených pro ukládání plastů. Problematický je však jeho odbyt. Firma Relimex jako hlavní 

odběratel plastů od města Český Brod tento odpad nezpracovává a také o něj nemá zájem. Přesto 

všechno si myslím, ţe je škoda tento odpad odváţet a ukládat na skládku komunálního odpadu do 

Radimi. 

Technické sluţby proto našly odběratele, který si vytříděný polystyren bude na své náklady odvá-

ţet a dále zpracovávat.  Co pro to udělat? Chci Vás všechny poţádat, abyste veškerý polystyrén 

(pěnový) odevzdávali do sběrného dvora, kde se ukládá do připravených nádob a dle mnoţství se 

bude odváţet cestou odběratele. Neukládejte proto tento polystyrén do ţlutých kontejnerů, urče-

ných pro uloţení plastů, čímţ nebudete znehodnocovat dodávky pro firmu Relimex. Tím, ţe ho 

uloţíte do sběrného dvora, ulehčíte ţivotnímu prostředí.  

Technické služby Český Brod 
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Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 

Veřejně prospěšné práce 
 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond 

naší organizaci? 

 

V letech 2008 - 2010 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také 

v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 

České republiky. 

 

V období od 1.3.2009 do 30.11.2009 bylo v Technických službách Český Brod v rámci 

projektu podpořeno 5 pracovních míst na VPP za 369283,-Kč, z toho výše příspěvku 

z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 313890,55 Kč a ze státního rozpočtu České 

republiky činila 15%, tj. 55392,45 Kč.  

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na práce zlepšující úklid, údržbu 

obcí a práce neziskových subjektů. ilustrační foto z archivu ČBZ 

Technické služby si našly nové sběrné místo… 

k článku na předchozí straně. Foto archiv TS 
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                  únor 2010 Ze škol a organizací 

ČESKOBRODSKÝ ZPRAVOD AJ 

Výběr z kniţních novinek za prosinec 2009 
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Naučná literatura: 

BENÍŠKOVÁ, Tereza: Když dítě lže: rozdíl mezi pravdou 

a lží, lež u předškoláků, školáků a teenagerů, zlatá 

pravidla při lhaní dětí, když nic nezabírá, příběhy ro-

dičů (Grada) 

BITTO, Ondřej: Notebook pro úplné začátečníky: názor-

ná příručka krok za krokem (Computer Press) 

DELPLA, Francois: Norimberský proces: poučení z his-

torie (Slovart) 

DRBOHLAV, Jan-ANDĚL, Pavel: 500 nocí s Andělem 

(Mladá fronta) 

EMMERT, František: Sametová revoluce: kronika pádu 

komunismu 1989 (Computer Press, Česká televize) 

FORMÁČKOVÁ, Marie: V hlavní roli Gustav Husák: 

podle dokumentárního filmu Roberta Sedláčka a Mi-

chala Kubala (Nakladatelství BVD, Futura) 

GUZMÁN, Caty: Masáže nastávajících maminek a mi-

minek (Computer Press) 

HORA, Petr: Toulky českou minulostí. 12. díl (Via facti) 

JUNEK, Václav: (Ne)návraty Adiny Mandlové 

(Nakladatelství XYZ) 

KAISER, Daniel: Disident: Václav Havel 1936-1989 

(Paseka) 

KARÁSEK, Svatopluk: Kázání pro neznabohy aneb Kdo 

je tady blázen? (Rybka Publishers) 

KOPŘIVA, Pavel: Respektovat a být respektován 

(Spirála) 

KUBÍK, Lubomír: Jestřábův let: příběh Jaroslava Fo-

glara (Prostor) 

LEIGH, Wendy: Patrick Swayze: Poslední tanec (Beta-

Dobrovský) 

MARTIN, Gerald: Gabriel García Márquez: Život 

(Odeon) 

MÜLLEROVÁ, Alena: Albertov 16:00: příběhy sametové 

revoluce (Lidové noviny) 

POKORNÁ, Magdaléna: Josef Němec: neobyčejný muž 

neobyčejné ženy (Academia) 

ŠTROUGAL, Lubomír: Paměti a úvahy (Epocha, Praž-

ská vydavatelská společnost) 

Toulavá kamera. 9. (Freytag & Berndt, Česká televize) 

ŽANTOVSKÝ, Petr: Ladislav Jakl: Rocker na Hradě 

(Daranus) 

Literatura pro děti a mládež: 

ALEXA, Metoděj M.: Bára, Mates & Zelený Škraloup: 

dobrodružství dětí v tajemném domě (Olympia) 

Barbie: knížka na rok 2010  (Egmont ČR) 

BEŠŤÁKOVÁ, Eva: Písmenkové pohádky: knížka pro 

prvňáky a předškoláky (Knižní klub) 

DISNEY, Walt: Princezna a žabák (Egmont ČR) 

FIŘTOVÁ, Lenka: Francouzština pro děti = Le francais 

pour les enfants (Computer Press) 

LACEY, Chris d': Ohnivá hvězda (Víkend) 

MAC MULLAN, Kate: Drakobijecká akademie. 1, Prvně 

do školy (PB Publishing) 

MYRACLE, Lauren: Jedenáct: neobyčejný deník oby-

čejné holky (Jota) 

PILÁTOVÁ, Markéta: Víla Vivivíla a stíny zvířat (Lidové 

noviny) 

PTÁČKOVÁ, Jindřiška: Zapište si za uši: říkadla, po-

hádky a jiné hrátky (Knižní klub) 

REEVE, Philip: Pekelné vynálezy (Mladá fronta) 

ŠRUT, Pavel: Pan Kdybych hledá kamaráda (Paseka) 

Krásná literatura: 

ADLER, Elizabeth: Hořká vůně lásky (Alpress) 

ASPRIN, Robert: Mýtické poklady aneb Rychle nabyl 

rychle pozbyl (Perseus) 

BARKER, Clive: Knihy Krve IV-VI (Beta-Dobrovský) 

BRONTE, Anne: Agnes Greyová (Daranus) 

ČÁLKOVÁ, Alena: Jak potrestat školníka (Dobrovský-

Beta) 

ČERNÁ, Jaroslava: Rozmary lásky: poslední paní 

Rožmberská (Alpress) 

DEAVER, Jeffery: Kříže u cesty (Domino) 

GODARD, Jocelyne: Egypťanky. 6., Pomsta Amonova 

(Alpress) 

GRAHAM, Patrick: Apokalypsa podle Marie (Rybka 

Publishers) 

HAUSMANN, Josef: Ženy na dosah (Alfa) 

HEITZ, Markus: Stíny nad Ulldartem (Fantom Print) 

CHRISTIE, Agatha: Muž v hnědém obleku (Knižní klub) 

KLAUSOVÁ, Livia: Smutkem neobtěžuju: rozhovor Mar-

cely Pecháčkové (Lidové noviny) 

KNOX, Tom: Tajemství Genesis (Noxi) 

KROUPA, Vladimír: Tanec s bílou smrtí (Naše vojsko) 

KUBEŠOVÁ, Blanka: Brácha Jerry aneb Život pod ne-

beskou horou (Eroika) 

LUKJANĚNKO, Sergej: Lord z planety Země (Triton, 

Argo) 

LUSTIG, Arnošt: Láska a tělo (Mladá fronta) 

MAC CARTHY, Cormac: Dítě Boží (Argo) 

RENČÍN, Pavel: Runový meč: Městské války; 2. díl 

(Argo) 

SARDOU, Romain: Zbav nás od zlého (Argo) 

SNELLMAN, Anja: Obchod s mazlíčky (Metafora) 

ŠIKLOVÁ, Jiřina: Matky po e-mailu (Kalich) 

ŠTĚDROŇ, Jiří: Snad jsem zas tolik neřekl (Naše voj-

sko) 

VAŇKOVÁ, Ludmila: Cestou krále (Šulc-Švarc) 

WATT, Peter: Kamenná pěst (Alpress) 

WHITTON, Hana: Eliška Přemyslovna: právo milovat, 

povinnost vládnout (Alpress) 

ŽÁK, David Jan: Ticho: mystický krimithriller ze Šuma-

vy (Labyrint) 
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http://www.knihovna-cbrod.cz
http://www.cesbrod.cz/
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Jak jsme vyhráli turnaj 

 
Paní učitelka Batelová nám jednoho dne oznámila, ţe se 

koná Vánoční turnaj v přehazované. Kluci začali sepisovat 

nominaci. Museli jsme vytvořit smíšený tým (5 kluků + 3 

holky).  

Okamţitě jsme vymysleli i název týmu „Playboy’s team“. 

„Přípravou“ na turnaj jsme začali jiţ v neděli: nakoupili jsme 

si oranţová trička a sprejem jsme si nastříkali loga týmu 

(zajíce). Pracovali jsme ve sklepě u Lukáše. 

Naši nehrající spoluţáci se připravili také. Měli pompóny  

a transparenty, aby nás mohli povzbuzovat. Snad i díky je-

jich vydatné podpoře jsme vyhráli. Všechny zápasy jsme 

vyhráli, i kdyţ některé nebyly lehké (např. s 6. A). 

Náš poslední zápas byl proti učitelům, kterým nepomohly 

ani jejich stříbrné paruky. Odpoledne jsme se mohli radovat 

z výhry i sladkého dortu.  

Ţáci 8. A, 2. ZŠ Tyršova 

 

Vánoční florbalový turnaj po páté 

 
Jiţ tradičně se nám podařilo zorganizovat poslední pátek 

před vánocemi 18. 12. 2009 Vánoční florbalový turnaj 

v nové a krásně opravené sportovní hale. Zaměstnanci spor-

tovní haly nám vyšli ve všem vstříc a celý turnaj tak proběhl 

bez jediného problému. Musím říct, ţe úroveň turnaje se rok 

od roku zvedá, i kdyţ v Českém Brodě nepůsobí ţádný flor-

balový klub. K účasti se nám Nakonec podařilo přemluvit 

všechny třídy druhého stupně, chlapce i dívky. 

Od osmi hodin rozehráli svůj turnaj mladší ţáci a ţákyně – 6. 

a 7. ročníky. Nejvíce se dařilo sedmým ročníků, chlapců i 

dívkám. Zatímco turnaj chlapců byl do posledního zápasu 

velice vyrovnán, v turnaji dívek bylo rozhodnuto prakticky 

od začátku. 

V deset hodin se dostavili starší ţáci a ţákyně – 8. a 9. roční-

ky. Turnaj obou kategorií byl velice vyrovnaný a většinu 

zápasů provázely nelítostné boje. Vyvrcholením turnaje byl 

zápas mezi chlapci 9. A a 9. B. K vidění byly velice pěkné 

akce i góly na obou stranách. Štěstí se nakonec přiklonilo na 

stranu 9. B, které se podařilo obhájit loňský triumf.  

V pondělí 21. 12. proběhlo slavnostní vyhlášení turnaje za 

přítomnosti ředitelky školy. Kaţdý hráč obdrţel malou slad-

kou odměnu. Za rok se těšíme na další ročník.  

Jiří Slavík a Jiří Chvojka 

 

 

2010 

 
Jiţ tradičně pořádá naše škola lyţařský výcvikový kurz pro 

ţáky sedmých ročníků. V letošním roce máme trochu kom-

plikovanější situaci, protoţe na škole je pouze jedna třída 

v 7. ročníku. Doplnili jsme tak kurz o starší ţáky, kteří proje-

vili o lyţování zájem. Opět se vydáme do Stráţného a chaty 

bývalého učiliště ČKD – dnešní COOP Praha. 

Na všechny čeká výuka na sjezdových lyţích případně snow-

boardu a na běţeckých lyţích. Sněhové podmínky nám snad 

dovolí absolvovat celý kurz v plném rozsahu.  

Na konci čekají na všechny závody ve slalomu a běhu na 

lyţích. Moţná se nám podaří objevit novou Katku Neuman-

novou, nebo Šárku Záhrobskou. Všichni se uţ moc těší, ter-

mín odjezdu je stanoven na neděli 17. Ledna a návrat o týden 

později. Lyţování zdar! 

Jiří Slavík a Jiří Chvojka 

 

JAK JSME PROŢILI VÁNOCE 

V DOMOVĚ SENIORŮ 

 
Předvánoční a vánoční čas byl v našem domově opravdu 

pestrý. 

Přípravy na vánoce začaly uţ v prvních dnech prosince pe-

čením a zdobením perníčků, aby kaţdý z obyvatel mohl 

ochutnat toto tradiční vánoční pečivo. 

Jiţ 4. 12. jsme rádi přivítali asi 50 dětí ze ZŠ Tyršova, které 

všechny přišly v převleku za čerty, Mikuláše a anděly a roz-

daly našim klientům malou mikulášskou nadílku. Uţ jen 

přítomnost tolika dětí v domově vyvolala u obyvatel domova 

nadšení, zase bylo o čem povídat. 

Hned po víkendu, 7. 12. vystoupilo u nás Duo Vízner se 

svým vánočním pásmem písní a povídání o vánočních zvy-

cích z celého světa.  

Na konci týdne, v pátek 9. 12. k nám přišly děti ze ZŠ Ţito-

mířská a předvedly své velmi pěkné vánoční pásmo se 

spoustou písní, koled a tanečků. Představení se všem klien-

tům opravdu moc líbilo, někteří byli velmi dojatí. 

Další týden byl ve znamení vánoční výzdoby domova – 

ustrojili jsme několik stromečků pro náš rozlehlý domov. 

Nejvíce všichni obdivovali stromeček v jídelně 

s vlastnoručně vyrobenými ozdobami z pedigu. 

V přízemním atriu mohli naši klienti i jejich návštěvy obdi-

vovat krásný keramický betlém, který nám zapůjčil keramic-

ký krouţek ze ZŠ Ţitomířská, za coţ moc děkujeme. 

Těsně před vánočními svátky – v pondělí 21.12 jsme uspořá-

dali pro klienty vánoční besídku s ţivou hudbou. Kdo chtěl, 

mohl si zazpívat i zatancovat a dobře se pobavit. K tomu 

přispěl i dobrý zákusek a trocha svařeného vínka. 

Dne 23. 12. jsme rozdali všem našim klientům malé dárečky, 

coţ je moc potěšilo. Někteří klienti odjeli na svátky ke svým 

rodinám. Ale ani ti, kteří zůstávali přes svátky v domově, 

nebyli smutní, neboť vánoční atmosféra domova byla krásná 

a všichni se těšili třeba alespoň na štědrovečerní večeři. 

Tečkou za vánočními akcemi bylo 7. 1. vystoupení dětí ze 

Základní a praktické školy Ţitomířská, které bylo původně 

plánované před vánocemi, ale pro nemoc dětí se nakonec 

uskutečnilo aţ v lednu. Také toto krásné vystoupení se našim 

klientům moc a moc líbilo. 

Chtěla bych tímto ještě jednou poděkovat všem učitelkám, 

které s dětmi připravovaly jejich krásná vystoupení a tím 

potěšily obyva-

tele našeho 

domova. Je to 

opravdu vţdy 

veselé zpestření 

jinak poklidné-

h o  ţ i v o t a 

v našem Domo-

vě seniorů.  

 

L. Hovorková 
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Základní škola a Praktická škola, 

Český Brod, Žitomířská 1359 

 
přijím{ pro školní rok 2010/2011 absolventy 

 

z{kladních škol 

z{kladních škol praktických 

z{kladních škol speci{lních 
 

do praktické školy dvouleté 
obor vzděl{v{ní denního studia: 78-62-C/002  Praktick{ škola dvoulet{ 

 
přijím{ni mohou být i ž{ci končící školní doch{zku v nižších 

ročnících všech typů z{kladní školy 
 

 

bezbariérov{ škola je vybavena řemeslnickými dílnami,  

keramickou dílnou, cvičným bytem, počítačovou učebnou,  

tělocvičnou, školním hřištěm se zahradou a pozemkem pro  

pěstitelství 
 

po ukončení studia mohou ž{ci najít uplatnění v soci{lních  

a stravovacích služb{ch,  ve zdravotnictví, v zemědělství 

 

do školy je velmi dobr{ dostupnost vlakem (směr Kolín, Pra-

ha), autobusy PID 

 

přijímací zkouška se nekon{ 

 

Více informací na: 
 

Tel. 321 622 300, www.zszitomirska.wz.cz, zvscbrod@iol.cz 

http://www.zszitomirska.wz.cz/
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Štědrý večer ve škole 

 
V pondělí 21. 12. spala naše třída ve 

škole.  

 

Do školy jsme začali přicházet okolo 

páté hodiny odpoledne. Kaţdý si přinesl 

věci na spaní, dárek pro kamarády  

a určené potraviny pro sváteční večeři, 

kterou jsme si měli sami připravit. K 

večeři jsme si přichystali bramborový 

salát a řízek, který nám doma usmaţily 

maminky. 

Potom jsme si ozdobili vánoční stromek 

řetězy z polystyrenových „ťuplíků“. Pak 

jsme povečeřeli u slavnostně prostře-

ných stolů. Abychom nešli spát s těţ-

kým ţaludkem, vyrazili jsme na pro-

cházku. Cílem bylo zazpívat koledu 

Vánoce, vánoce přicházejí panu řediteli. 

Po návratu z procházky jsme měli Štěd-

rý večer, kdy jsme si rozdělili přinesené 

dárky. 

Vyčistili jsme si zuby, umyli se a uloţili 

se k spánku do spacáků ve třídě na pod-

laze. Před spaním jsme si pustili film 

„Veselé Vánoce přejí chobotnice“. 

Všem se nám to velmi líbilo. 

Jan Jelínek, 4. A, „Myšárna“ 

foto: archiv školy  

Mladý fotograf a novinář Martin Šnajdr 

slavnostně zahájil svou výstavu 

 
„Kultura, sport i Český Brod“, přesně toto je název výstavy 

Martina Šnajdra, který se svému, koníčku věnuje jiţ několik 

let. Kdyţ začínal, psal a fotil, jak se říká, „do šuplíku“. 

V lednu si konečně splnil sen a uspořádal historicky první 

výstavu svých fotografií a novinářských prací. 

 

„Nevzpomenu si jiţ na přesnou událost, při které jsem začal 

fotit, ale určitě to bylo focení mé druhé lásky – hokeje. Na 

ten chodím jiţ od základní školy,“ prozrazuje Martin Šnajdr. 

Jak se měnil čas a doba, tak se měnil i Martin a přešel na 

profesionální dráhu. „Kdyţ jsem chodil do prvního ročníku 

střední školy, tak jsem se seznámil s Petrem Koděrou, který 

mi dal příleţitost, za coţ jsem mu moc vděčný. Ze začátku 

jsem psal jen o „malých“ věcech, ale postupem času, jak 

jsem získával nové zkušenosti, tak jsem se také dostával  

k větším článkům. Jsem rád, ţe jsem si tím prošel úplně od 

začátku, od toho nejmenšího, získal jsem tak spoustu zkuše-

ností,“ říká Martin Šnajdr. 

Za dobu, co se Martin věnuje svému koníčku profesionálně, 

nasbíral spoustu materiálů. Rozhodl se tedy, ţe své výtvory 

ukáţe světu. Výstava byla k vidění v českobrodské galerii 

Šatlava aţ do 29. ledna. „Snaţil jsem dát výstavě co nejširší 

záběr. K vidění tak byly fotografie z nejrůznějších míst  

a doby,“ zmínil se Martin Šnajdr. Návštěvníci si mohli pro-

hlédnout fotografie například z Filmového festivalu 

v Karlových Varech, nejrůznějších koncertů, Královského 

Brodění, extraligy ledního hokeje, Českého Brodu, nebo také 

ze zahraničí. 

Nechyběla ani slavnostní vernisáţ, kterou návštěvníky pro-

vázel Martinův dlouholetý kamarád a ředitel kolínského Do-

mu dětí a mládeţe Luboš Votroubek. „Martina jsem poznal 

před několika lety, kdy 

ke mně začal chodit do 

krouţku moderování. 

Často jsme spolu mode-

rovali, a proto kdyţ mě 

Martin poţádal uvést 

jeho vernisáţ, byl jsem 

potěšen. Na fotografi-

ích, které Martin fotí, je 

uţ vidět jeho rukopis, a 

to ţe si tohoto svého 

koníčka velmi rychle a 

dobře osvojil,“ říká Lu-

boš Votroubek. 

Slavnostní vernisáţe a 

zahájení výstavy se 

účastnilo více jak pade-

sát návštěvníků. „Chtěl 

bych poděkovat všem, 

kteří mi výstavu pomohli zrealizovat nebo se na ní jakkoliv 

podíleli,“ vypichuje Martin Šnajdr. „Fotím hlavně pro radost, 

nic pro mě není z povinnosti, i kdyţ se jedná o práci,“ uzaví-

rá mladý fotograf.  Text a foto: Veronika Sobíšková 
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Občanské sdruţení LECCOS 

 
Co jsme podnikli 
 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 
Pátek 4. 12. 2009 od 17 hodin v kostele Nejsvětější Trojice  

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. 

Děkujeme sponzorům – Cukrárna M a Z Kašovi, Lékárna 

Rosa, GE Money Bank, Papírnictví a kancelářské potřeby 

Milan Havel. 

 

ZKRÁŠLENÍ ZA PĚT MINUT 
Pátek 4. 12. 2009 od 10 hodin v MC Kostička 

Tentokrát jsme ve spolupráci s firmou Oriflame zorganizo-

vali ukázku denního líčení s moţností bezplatné registrace. 

Příchozí maminky se dozvěděly pár uţitečných informací  

o nabízených výrobcích i o moţnosti případného nového 

zaměstnání pod křídly Oriflame. Některé z nich si odnesly  

i několik typů na vánoční dárky.  

 

VÁNOCE VE ZVONICI 
Úterý 22. 12. 2009 od 15 do 19 hodin v Klubu Zvonice 

Poseděli jsme u vánočního stromečku, snědli jsme společně 

upečené a nazdobené perníčky, hráli jsme na kytaru a zpíva-

li, ale hlavně jsme si rozbalili společné dárky. Pod stromeč-

kem jsme našli kromě pár praktických dárků (přezůvky, obal 

na kytaru, ladičku…) také skateboard a videokameru, ze 

kterých měly děti opravdu velkou radost. Výtvarné potřeby 

jsme uloţili na později a uţijeme si je ve výtvarném klubu  

s Klárou. Koordinátorka Adéla s kontakťákem Jardou pod 

stromečkem taky našli dárky a dětem moc děkují. Fakt jsme 

si to uţili. 

 

7. NAROZENINY MC KOSTIČKA 
Pátek 8. 1. 2010 od 10 hodin v MC Kostička 

Kostička oslavila jiţ 7. narozeniny, nechyběl dort a samo-

zřejmě dárky, které si děti rozbalily hned, co jsme Kostičce 

popřáli další pohodový rok a sfoukli svíčky na dortu. Uţili 

jsme si pohodové dopoledne, děti si zaskákaly na trampolíně, 

zahrály si obří Člověče, nezlob se, ale také jsme společně 

vyzkoušeli nový CD přehrávač a hudební nástroje.  

 

Co plánujeme 

 
VÝTVARNÁ DÍLNA – MASOPUSTNÍ MASKY a jejich 

tradice v Čechách  

Úterý 16. 2. 2010 od 9 hodin v MC Kostička 

Pod vedením lektorky Soni Šiklové si budeme povídat  

o tradici masopustu v Čechách a vyrobíme si tradiční maso-

pustní masky. 

VSTUPNÉ: 25 Kč 

 

Divadlo „MYŠKA Z BŘÍŠKA“ 
Sobota 20. 2. 2010 od 15 hodin 

Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 39, Praha 1  

PROGRAM? 90 minutové divadelní představení pro děti od 

5 let.  

Kdyţ maminka neví, jestli se jí narodí holčička nebo chlape-

ček, můţe si s bříškem povídat například jako s myškou.  

A právě tak nazvala slovenská básnířka Taťjana Lehenová 

hlavní postavu v dětské kníţce Je Miška myška? 

Tato nová inscenace pro nejmenší diváky, vycházející z této 

novelky, je pohádkovým příběhem na téma, které zajímá 

kaţdé malé dítě: „Maminko, jak to bylo, kdyţ jsem byl(a) 

ještě v bříšku?“  

Reţie: Jan Borna  

Hudba, animace, spolureţie: Jan Vondráček 

Texty písní: Jiří Weinberger 

CENA? Dospělí i děti: 80 Kč (k rezervaci 25 ks lístků)  

Lístky plaťte při jejich převzetí! 

Máme k dispozici zamluvených 25 lístků.  

Vaše moţná rezervace je do 10. 2. 2010 u sluţby MC na  

e-mail: sluzba.mc@leccos.cz nebo tel: 321 620 287.  

 

V letošním roce oslavíme 10. výroční zaloţení 

našeho sdruţení. Můţete se těšit na výstavu  

o nás a naší historii, ale také na oslavy s pest-

rým programem nejen pro děti, které proběh-

nou v polovině června roku 2010. 

Více informací naleznete na www.leccos.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMSKÉ OKÉNKO 

 
Váţení čtenáři, dnes Vám v Romském okénku přinášíme in-

formace o historii Romů, kterými navazujeme na článek 

z minulého čísla, který pojednával o původu romského etni-

ka. Tato rubrika vznikla v rámci Komunitního plánování 

sociálních sluţeb v našem městě, které proběhlo v roce 2009. 

Na konci naleznete další kolo hádankářské soutěţe. 

 

První zprávy o Romech na našem území jsou z doby krátce 

po roce 1400. Zpočátku byli společností přijímáni celkem 

příznivě. Pak se ale situace romských kočovníků postupně 

zhoršovala, kvůli na tehdejší morálku vlaţnému náboţenské-

mu přesvědčení, nemravnému ţivotu a parazitnímu způsobu 

obţivy. Docházelo ke stále častějším konfrontacím s místním 

obyvatelstvem a odporu všech vrstev společnosti.  

Začalo dlouhé období represe a pronásledování romského 

obyvatelstva. Romové byli exkomunikování z církve, v roce 

1545 vydal Ferdinand I. mandát, jímţ přikazoval, aby Romo-

vé byli vypovězeni ze země. Konec pronásledování Romů 

mailto:sluzba.mc@leccos.cz
http://www.leccos.cz/
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v českých zemích přinesla vláda Marie Terezie a Josefa II, 

kdy se likvidační snahy postupně přechýlily v pokusy o říze-

nou asimilaci. Cílem bylo trvalé usazení Romů a jejich zapo-

jení do hospodářského ţivota. Pod trestem pětadvaceti ran 

holí se zakazuje Romům hovořit vlastní řečí a nosit tradiční 

kroj. 

V období první republiky platily starší rakousko-uherské 

právní předpisy, které vycházely z předpokladu, ţe pokud se 

vyřeší neţádoucí pohyblivost Romů, budou zároveň vyřeše-

ny i jejich sociální problémy. V té době začali být poprvé 

Romové evidováni. vznikly první soupisy Romů na našem 

území, kterých pak zneuţili nacisté. Z 60 tisíc Romů ţilo na 

území Slovenska více Romů, protoţe tam byli v minulosti 

méně pronásledováni.  

V roce 1926 byla zaloţena první škola pro romské děti  

v Uţhorodě, kterou si postavili samotní Romové. Ve třicá-

tých letech vznikla hudební škola pro Romy v Košicích. Ně-

kteří Romové získali střední i vysokoškolské vzdělání. Mezi 

předválečné způsoby obţivy Romů patřili různé druhy podo-

mního obchodu a překupnictví, ale hlavně tradiční řemesla. 

Jednalo se především o kovářství nebo provozování hudby, 

která byla ovšem postupně nahrazována námezdní prací ve 

stavebním průmyslu či v zemědělství.  

Situace romského etnika během druhé světo-

vé války nabyla nejtragičtějších roz-

měrů v celé historii. Děti Ro-

mů, které neměly státní 

občanství , byly vyloučeny 

ze škol a ostatní musely 

školu téţ opustit pod nej-

různějšími záminkami. Ro-

mové uţ nebyli povoláváni 

k vojenské sluţbě a v roce 

1942 byli všichni z armády vyloučeni. 

V cikánském táboře v Osvětimi pak byla převáţná většina 

Romů z celé Evropy postupně vyvraţděna. V letech 1942 – 

1945 bylo z Čech a Moravy deportováno do koncentračních 

táborů více neţ 5500 Romů. Z původní romské populace 

přeţilo asi 500 osob.  

Veronika Svěcená, koordinátorka  

plánování sociálních sluţeb  

Prameny: HORVÁTHOVÁ, Jana: Základní informace  

o dějinách a kultuře Romů. Praha: MŠMT, 1998 

 

ROMSKÉ HÁDANKY 

 
3. kolo – SOUTĚŢ na pokračování pro malé i velké. 

3. hádanka Štar phrala tel jekh staďi. 

„Čtyři bratři pod jedním kloboukem.“ 

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 Heřtu-

sů“. 

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, 

email: info@leccos.cz  

Mistrovství světa v aerobiku na 

Martiniku, práce i dovolená… 

 
První týden v prosinci se na krásném karibském ostrově 

Martinik konalo MISTROVSTVÍ SVĚTA ve sportovním aero-

biku. S celou výpravou závodníku, trenérů a organizátorů 

jsem jela i já a moje malá dcerka. Poprvé jsem jela s repre-

zentací jako „fanoušek“ a ne jako závodník a musím říct, ţe 

jsem si to výborně uţívala. Je pravda, ţe se mi na chvilinku 

zastesklo po závodní atmosféře, ale na to jsem zapomněla  

v okamţiku, kdy se mi kolem nohou zatočila malá Ema, a já 

měla o zábavu postaráno. 

 

Pro ostrůvek v Karibiku bylo mistrovství světa ve sportov-

ním aerobiku velká událost. Autobusy našich závodníku do-

provázela do sportovní haly policejní eskorta, organizátoři 

pro nás uspořádali nádherný průvod městem, téměř kaţdý  

z místních o šampionátu věděl. 

Výsledky závodů pro náš Corridoor tým dopadly výborně. 

Honza Pochobradský postupoval ze semifinále z prvního 

místa, ale na paty mu šlapal věčný konkurent z Finska Jouni 

Vitánen, který si nakonec odváţí zlato. Honza skončil na 

druhém místě a uţ teď se těší na odvetu na závodech ME na 

Kladně. Tým Mirka Zimová, Hanka Babková a Vojta Ešner 

získal také stříbro. Od MČR udělali obrovský kus práce a ta 

jim přinesla zaslouţené ovoce. Jsem moc ráda, ţe Mirka 

zvládá přípravu na závody a ještě trénovat naše děti v Čes-

kém Brodě. Vím, ţe je to fuška a jsem jí moc vděčná. Naše 

Tamara Jiříková se potýkala s obrovskou konkurencí. Na 

ploše jen zářila, sestava se jí jako vţdy moc povedla a skon-

čila na pěkném pátém místě. Tuto nejnabitější kategorii vy-

hrála Austrálie. V kategorii kadetů závodila i naše 

„adoptovaná“ závodnice Míša Holubcová, která se stala vi-

cemistryní ve Světovém poháru kadetů. 

Pro mě znamenaly závody hlavně relax a perfektní dovole-

nou. První týden jsme ji sice s dcerou trávily samy, protoţe 

manţel Jakub Strakoš se věnoval své práci reprezentačního 

trenéra, ale i tak jsme si to dokonale uţily. 

Po 12 dnech reprezentace odjela a my jsme s manţelem  

a dcerou přejíţděli z krásného hotelového komplexu na jeden 

z blízkých ostrovů – Guadeloupe. Na rozdíl od Martiniku 

jsme bydleli v bungalovech přímo ve městě, takţe jsme více 

poznali ţivot místních obyvatel. Vzhledem k tomu, ţe jsme 

cestovali s dcerou, které je rok a půl, trávili jsme většinu čas 

na písčitých pláţích, kde jsme mimochodem byli skoro sami. 

Zajímavé je, ţe v Karibiku je sezóna od 15. 12. do 1. 4, a to 

kvůli tomu, ţe je zde „příjemně chladno“! Pokud 30 stupňů 

vzduch a 28 voda je pro místní chladno, nechtěla bych zaţít 

jejich „nesnesitelné pařáky“ přes rok. Po několika dnech 

krásného nicnedělání u moře se ozval náš aktivní duch, půj-

čili jsme si auto a projeli si ostrov. Viděli jsme okouzlující  

a respekt vzbuzující otevřený Atlantik, neuvěřitelně hlučný 

deštný prales, místní úţasné vodopády, sopku a teplé Karib-

ské moře plné těch nejkrásnějších míst na potápění. Přizná-

vám, ţe se nám z takového ráje příliš vracet nechtělo. Ale na 

druhou stranu, pro mě je měsíc maximum, kdy vydrţím bez 

cvičení, zbytku rodiny a „šrumu“ okolo mě. Za ten krásný 

měsíc jsem si nejen odpočinula, ale i načerpala spoustu ener-

gie a inspirace, kterou potřebuji někde vybít. Takţe se holky 

(a kluci) na aerobiku mají na co těšit! 

Eliška Strakošová 

mailto:info@leccos.cz
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Českobrodský basketbal v roce 

2009 

 
 Základna basketbalu v Českém Brodě se v roce 2009 opět 

rozrostla a to na sedm druţstev. Měl druţstvo muţů, které 

hrálo krajský přebor I., druţstvo mladšího dorostu – rok na-

rození 1994 a mladší, druţstvo starších miniţákyň – rok na-

rození 1997 a mladší a druţstvo starších miniţáků – rovněţ 

rok narození 1997 a mladší, druţstvo nejmladších miniţáků 

– rok narození 1999 a mladší a druţstvo nejmladších miniţá-

kyň, rovněţ rok narození 1999 a mladší. S výjimkou 

nejmladších, kteří začnou pravidelně hrát v září 2010, všech-

na mládeţnická druţstva pravidelně hrají krajské přebory. 

Druţstva přípravek zatím odehrála několik přátelských tur-

najů. 

Sedmým druţstvem je druţstvo rekreačního basketbalu (pro 

starší a pokročilé, jak praví rozpis na www stránce klubu 

ročníky 1900 a mladší). Celkem je v oddíle organizováno 

okolo 50 dospělých a přibliţně 90 dětí. 

Dětská druţstva trénují 2–3 krát týdně a v hodinách pro od-

díly (od 15:30) spolu s druţstvy dospělých vyplňují většinu 

času cvičebních hodin v nyní nově zrekonstruované hale TJ 

Slavoj. 

Druţstvo muţů a druţstvo rekreačního basketbalu trénují 1× 

týdně. 

Jiţ nyní se ukazuje, ţe pro současný počet druţstev je jedna 

prostora málo. I to bylo důvodem, proč Basketbal Klub Čes-

ký Brod v roce 2009 po dohodě s ředitelstvím Základní  

a praktické školy v Ţitomířské ulici vybavil i její tělocvičnu 

novými konstrukcemi pro basketbal s nastavitelnou výší 

obroučky. Nejmenší děti i tam tedy najdou odpovídající tré-

ninkové zázemí. 

Především s cílem poskytnout oddílu výkonnější administra-

tivní servis a moţnost samostatně získávat např. granty  

a sponzorské dary byl na přelomu srpna a září 2007 zaloţen 

BK Český Brod jako samostatné občanské sdruţení, které se 

stalo vzápětí kolektivním členem TJ Slavoj. 

Pilotně se zatím BK stará především o dětská druţstva. 

 Po rozběhu BK, kdy se podařilo postupně získat 6 trenér-

ských kvalifikací licence C a zabezpečení tréninků a mis-

trovských soutěţí, dokázalo BK v roce 2009 po dlouhých 

letech uspořádat i letní tréninkové soustředění v Nové Bys-

třici, které si – věřím – všichni účastníci nejen uţili, ale při-

spělo i k růstu výkonnosti druţstev. 

V sezoně 2009/2010 se druţstvo starších miniţáků se probo-

jovalo přes základní a posléze i semifinálovou část aţ do 

finálové části krajského přeboru a i druţstvo starších miniţá-

kyň se umís- ťuje na rozdíl od minulé 

s e z o n y ve středu tabul-

ky KP, před takovými 

b a š t a - mi basketba-

lu, jako je Kolín, 

Poděbra- dy a mo-

mentálně i Kladno. 

To vše by nebylo moţ-

né bez podpory města Český 

Brod a přízně sponzorů, v roce 2009 zejména 

firmy BEK, firmy P. S. Computers a České pojišťovny, díky 

kterým jsme mohli nakoupit nové dresy, míče a vybavit dru-

hou tělocvičnu v Základní a praktické škole a krýt část ná-

kladů na soustředění. 

V roce 2009 ovšem patří velký dík také řady větších i men-

ších sponzorů z řad fyzických osob, které v letní sbírce pro 

TJ Slavoj přispěly relativně vysokými částkami na navýšení 

rozpočtu rekonstrukce interiéru sportovní haly. (Tato akce 

byla hrazena granty MŠMT, Středočeského kraje a dofinan-

cováním města Český Brod a vlastních prostředků TJ Slavoj 

a jsou mu věnovány jiné – samostatné – články). 

 Věříme, ţe ve stejném duchu se ponese i činnost BK Český 

Brod v roce 2010 a uţ nyní můţeme dvě věci slíbit. 

 Letní soustředění mládeţe, které právě připravujeme, se 

uskuteční v dvojnásobném rozsahu, protoţe nám přibývají 

nejen dětská druţstva, ale i trenéři a rodiče, kteří se v létě 

dětí v rámci soustředění rádi ujmou. 

Druhý slib se týká toho, ţe v září 2010 opět zahájíme nábor 

do nové přípravky, tentokrát dětí ročníků narození (2001) 

2002 – 2004. 

Stanislav Šaroch, oddíl basketbalu TJ Slavoj Český Brod   

a BK Český Brod 

 

ČESKOBRODSKÁ VÁNOČNÍ 

DESÍTKA 

 
V neděli 20. prosince 2009 uspořádal oddíl triatlonu TJ Sla-

voj Český Brod za finanční podpory města Český Brod jiţ 17. 

ročník silničního běhu na 10 kilometrů „Českobrodská vá-

noční desítka“. Vánoční atmosféry se tentokrát běhu dostalo 

měrou nebývalou.  

Krajinu pokrývalo cca 5 cm sněhu a rtuť teploměru se krčila 

na 12°C pod nulou. Přesto se na start postavilo 83 běţců (73 

muţů a 10 ţen). Stejně jako v minulých letech odstartovali 

závodníci v 10:30 hodin od autokempu u Podviničního ryb-

níka. Čekala je tradiční trasa po silničce údolím 

potoka Šembera na obrátku v Dolánkách  

a zpět do cíle u Podviničního rybní-

ka. Na startu trochu foukalo  

a silnici po chemickém ošet-

ření částečně pokrýval roz-

bředlý sníh, ale v lese za 

Zahrady panovala opravdová zimní pohoda 

– klidná silnička pokrytá čers- tvým, částeč-

ně ujetým sněhem, bezvětří a ticho, které narušo-

valo jen křupání sněhu pod nohama a dech běţců. Se zajiště-

ním bezpečnosti běţců na trati závodu pomáhala pořadate-

lům Městská policie Český Brod. 

V cíli závodu se jako první, v čase 34:49 min., objevil Vít 

Pavlišta ze Slovanu Liberec před Danielem Kupidlovským 

z Prahy (35:00 min.) a Petrem Minaříkem z AK Zlín (35:15 

min.). V kategorii ţen obsadila první místo triatlonistka Gab-

riela Loskotová (AXIOM ORBITT Praha) v čase 45:21 min. 

před Kateřinou Teplou z Prahy (46:16 min.) a Ivou Patero-

vou z SKP Nymburk (49:10 min.). Závod se obešel bez zra-

nění, pouze dva účastníci ho nedokončili. 

Po doběhnutí se závodníci ohřáli v jídelně autokempu, ob-

čerstvili se tradičním domácím perníkem a svá hrdla prohří-

vali horkým čajem, který si dle přání mohli dochutit rumem. 

Krátce po poledni došlo k vyhlášení výsledků. Nejrychlejší 

tři muţi a nejrychlejší tři ţeny převzali na stupních vítězů 

finanční ceny. Poté byly předány věcné ceny nejúspěšnějším 

běţcům ve vypsaných pěti muţských kategoriích a třech 

ţenských kategoriích. 

Ve startovním poli převaţovali běţci ze Středočeského kraje 
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a Prahy, ale přijeli i závodníci ze Vsetína, Zlína, Kostelce nad Orlicí, Smrţovky, Kunţaku, Mostu, České Lípy, Zbirohu atd. 

Oproti loňským 110 běţcům byla účast niţší, ale pořadatelé byli s ohledem na počasí spokojeni. Pro běh příznivější podmín-

ky měly tentokrát trochu zpoţdění – jiţ v pondělí se teplota v poledne pohybovala kolem nuly a v úterý byly +4°C. 

Tímto bychom chtěli závodní i rekreační běţce pozvat na 17. ročník běhu „Českobrodská pečeť“, který se na stejné trati 

uskuteční v den jarní rovnodennosti, v neděli 21. března 2010. 

Výsledková listina a fotografie ze závodu jsou na www.triathloncb.ic.cz 

Václav Čokrt 

 

http://www.triathloncb.ic.cz/
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140 let je doba dostatečně dlouhá, aby stálo za to postát, 

soustředit v klidu známá a dostupná fakta, zavzpomínat na 

ještě dostatečně známé skutečnosti, připojit vzpomínky svých 

předchůdců, shrnout vše dohromady a nově vzniklý celek 

nabídnout těm, kteří popsané moţnosti nemají. 

 Velice lakonicky lze skutečnosti, které mám 

dnes na mysli, vyjádřit větou: „Sokol v Českém Brodě oslaví 

letos 140 let od svého zaloţení.“ Dovolte mi přidat ještě 

druhou větu, která tu první vhodně doplní: „Českobrodské 

sokolovně letos bude 125 let.“ Máme tady dvě vcelku slušně 

kulatá výročí, která spolu vzájemně souvisí a tak můţeme 

náš úvod vhodným směrem rozvíjet. 

 

 Tak třeba dva názvy pro jedno a totéţ. Sokolna 

nebo sokolovna? No, přemýšlel jsem dlouho, ale nenapadlo 

mne nic jiného, neţ ţe název sokolna je starší nebo moţná 

lépe řečeno, archaističtější. Článek, který mám pro tohle 

povídání k dispozici, pochází z jednoho pera a ne z pera 

ledajakého. Třímal jej kronikář Českobrodského Sokola, bratr 

Josef Miškovský, jinak místní knihkupec, nakladatel a redaktor 

místních novin. Kdo jiný uţ by měl vědět, který název je správ-

ný? Jenţe ani on neměl zřejmě jasno a střídavě ve svém povídá-

ní pouţíval tvary oba. Já uţ jsem přiznal, ţe jasno nemám také, 

takţe učiňme alespoň vzájemnou dohodu, ţe v částech napsa-

ných bratrem redaktorem, ponechám text v původním tvaru  

z roku 1884 a nebudu jej ani měnit nebo jej upravovat.  

 Ze dvou výročí si trochu podrobněji budu všímat 

toho mladšího, tedy 125. výročí otevření místní sokolovny. Za-

loţení Sokola bude určitě předmětem oslav ve větším rozsahu, které připraví sami členové místní jednoty. Zcela jistě je nej-

zajímavější doba výstavby nové sokolovny. Zkuste kalkulovat se mnou: 11. února padl první návrh moţné výstavby, 6. dubna 

valná hromada zamýšlenou výstavbu schválila a 22. dubna zahájeny vý-

kopové práce. Dne 15. června poloţen základní kámen a koncem října 

stavba dokončena. V prosinci se na jevišti jiţ uskutečnilo první divadelní 

představení. Tak si to schválně zkuste, jak dlouho vlastní stavba trvala?  

A teď se podívejme, jak celou situaci popisuje záznam br. Miškovské-

ho…  

Zaloţen r. 1870 bratry J. Weidenhofferem, Ant. Šedivým, Vojt. Heimem, 

R. Křepinským, Jindřichem Duškem a Václavem Kníţkem, neutuchl Sokol 

náš po celých 15 let ve své činnosti. Prvním starostou byl bratr Weide-

Historické miniatury z Českobrodska 

Fasáda projektované sokolovny do Tyršo-
vy třídy v původním návrhu, ještě 

bez části šaten, která byla později připoje-

na ke štítové zdi, přiléhající k hlavnímu 
vchodu. 

Pohled na budovu sokolovny přes křiţovatku z Komenského 
ulice, kreslený podle obrazu prof.J.Kouly. 

Objekt školní budovy v Tyršově třídě naproti sokolovně 

v této době ještě neexistoval.   

Ing. Jaroslav Petrásek st. 
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nhoffer, náměstkem jeho bratr Frant. 

Dousek, náčelníkem br. Křepinský, 

pokladníkem br. Josef Müller a jedna-

telem br. Jindřich Dušek. Pravé obro-

zení nastalo v posledních pěti letech, 

kdy značný počet členstva přibyl,  

a činnost spolku rostla, zejména pak 

rok 1884 psán bude zlatým písmem v 

dějinách Sokola Českobrodského. V 

době té povstala sokolna po namáhavé, 

ale usilovné a vytrvalé práci. 

 Tento skutek sokolský za-

sluhuje, aby tu dle svého původu, vývo-

je a konce téţ byl vylíčen. Po kolikerém 

stěhování octla se jednota výpovědí majetníka hostince před alternativou buď se cvičením naprosto přestati, nebo značným 

nákladem nějakou místnost opět upravovati. V sezení svém 11. února 1884 uvaţoval výbor o té věci a tu pronesena první 

myšlenka, postaviti vlastní tělocvičnu, které by současně pro školský tělocvik bylo pouţíváno. Pronešená myšlenka téměř 

elektrizovala členy výboru a s rázností sokolskou započaty práce přípravné. 

 Výsledek sbírek byl nad očekávání skvělý. Kde jaký přítel Sokolstva přispěl dle sil svých, co nejvíce mohl a tak  

v několika dnech upsáno bylo 3000 zl., k tomu přispěla obec 2000, záloţna 1000, okr. zastupitelstvo 100 zl. atd. atd. Vůči 

těmto výsledkům pronášeno z mnoha stran přání, postaviti v nové sokolně téţ divadlo, aby tak všem nejnaléhavějším potře-

bám města našeho se vyhovělo. Jednota uznávajíc důvodnost přání toho, svolila. 

 Valná hromada dne 6. dubna 1884 odbývaná, veškeré ve směru tam učiněném návrhy schválila a výbor k jich 

provedení oprávnila. Ihned na to se stavbou započato. Pánové: prof. Koula, arch. Müller, stavitelé Víšek, Richter a Červený 

podali nákresy. Komise z odborníkův sestávající, přijala návrh páně Koulův. Stavba zadána pp. Červenému a Richtrovi, do-

zor stavby převzal p. Kavan, vrchní dozor sám projektant p. prof. Koula. Dne 22. dubna 1884 počali členové jednoty, vedeni 

br. starostou, sami s kopáním základů. K řízení stavby ustanovená z členů výboru 3 členná komise. Vyzdění základů záhy do-

končeno a dne 15. června 1884 poloţen za velké účasti domácích i cizích spolkův a hodnostářů slavnostním způsobem zá-

kladní kámen. Koncem října stavba skončena a sokolovna naše stála v imposantní kráse před ţasnoucími zraky. 

 Milý rodák náš, pan prof. J. Koula, vyzdobil ji vzácnými malbami v tympanonech a kasetách stropu, při čemţ 

jemu mladistvý malíř a rodák náš p. Balšánek pomáhal. Kdyţ i jeviště aspoň pro začátek bylo, otevřena sokolna pro účely 

divadelní dne 14. prosince 1884 proslovem, po němţ následovala veselohra „Starý vlastenec“. Úplně dostavěna sokolna však 

dosud není, ani projektované šatny dosud nestavěny, jeţto se jednalo o to, by ve větších rozměrech byly zbudovány, aby ja-

koţto opatrovna uţívány býti mohly. 

 V ostatním ovšem sokolna dokončena a letos dle návrhu pana prof. Kouly novým sgrafitem vyzdobena. Malby 

tyto dodávají vnitřku zvláště sličného vzezření a zhotoveny nadaným ţákem Koulovým, p. Posltem, posluchačem architektury. 

 Po čem jsme tak dlouhá léta touţili, co zdálo se nám nedostiţným ideálem, stojí dnes před námi krásnější, neţ 

jsme se nadáli a tím draţší a milejší to jest, poněvadţ jedině prací a vlastním úsilím vše vykonáno. „Takové jsou výsledky 

poctivé práce!“ můţeme s hrdostí zvolati. Nemysli však nikdo, ţe dnové práce jiţ minuly, máme za to, ţe nejtěţší snad nastá-

vá. První zápal vlasteneckého nadšení ustoupil klidněj-

šímu uvaţování a velikou úlohu ukládá jednotě udrţení 

a dokonalé vyzdobení naší sokolny. Vedle zmíněných jiţ 

maleb vyzdobena sokolna poprsími nejpřednějších 

muţův českých. 

 Sokolna přirostla tak k srdci našemu, ţe 

nám ţádná oběť pro ni nebude těţkou. Výsledek sbírek  

a celý náklad na stavbu jeví se v číselném přehledu 

takto: 

 

v penězích vybráno zl. 5984,16 

v látkách a pracích zl. 577,00 

v dovozech zl.  731,00 

úhrnem  zl.  7292,16  

 

Náklad na stavbu: 

místo stavební zl.  916,00 

stavba zl.  18124,53 

Pohled do cvičebního sálu  a na oponu 
jeviště sokolovny, vč.vybavení tělo-

cvičným nářadím. Záběr byl zhotoven 

okolo roku 1907 
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úprava okolí a zahrady zl.  91,46 

 

Vnitřek: 

zařízení divadla zl.  218,58 

osvětlovací zařízení zl.  384,65 

záclony zl.  114,14 

ţidle zl.  128,84 

Veškerý náklad zl.  19977,80 

     

 Spolek čítá 170 členů, starostou je br. Müller, nám. br. Fr. Bureš, náčelníkem br. Fr. Dousek, jednatelem br. A. 

Řehák a pokladníkem bratr J. Čaban. Cvičí se třikráte v týdnu ve třech druţstvech. Nářadí jest skoro úplné. 

 

Ţupní sokolská jednota středočeská 

 
 

 Kdyţ v červenci roku 

loňského překvapeno bylo veškeré 

sokolstvo českoslovanské zákazem 

zřízení „Ústředního spolku sokol-

ského“, ozvalo se po všech jedno-

tách „Seskupme se aspoň v ţupy  

a připravme půdu pro dobu pozděj-

ší! “ V tomto ruchu nezůstaly po-

zadu ani jednoty středočeské a tak 

na podnět jednoty Smíchovské 

sešli se dne 19. října zástupcové veškerých jednot středočeských. Při poradě té uloţena šestičlennému komitétu, 

aby stanovy ţupy vypracovati zadali a vůbec veškeré kroky ku zřízení ţupy vykonali. Komitét chopil se s chutí 

vznešené naší úlohy, takţe jiţ dne 7. prosince r. m. odbývána na základě právě potvrzených stanov ustavující val-

ná hromada. K ţupě přistoupily veškeré jednoty středočeské vyjma jednotu Vršovickou. V ţupě bylo tak jedenáct 

jednot. Ve valné hromadě pro nově přistupující jednotu ustanoveno zápisné 10 zl. a roční příspěvek za člena 10 

kr. Záhy po valné hromadě oznámila výboru jednota Holešovická, ţe do ţupy nevstoupí, udávajíc za důvod připo-

jení Holešovic ku Praze, čímţ pokládá se jednota za vyloučenou z řad ţupy středočeské. 

 Kdyţ pak je zřízena v jiţních Čechách ţupa Ţiţkova, vystoupil i Benešov a připojil se k této. V náhra-

du za ony jednoty přistoupil i Český Brod a slíbily i Vršovice, ţe od nového roku s ostatními jednotami se spojí 

tak, ţe ţupa bude střediskem všech jednot ve svém obvodu. Ve valné hromadě dále bylo usneseno, aby prvé veřej-

né cvičení odbýváno bylo v Brandýse dne 15. a 16. srpna 1885. Avšak později z rozličných příčin a za souhlasu 

veškerých jednot přeloţeno za stejných podmínek do Českého Brodu. A jest nyní na kaţdé z jednot přičiniti se, 

aby toto prvé společné vystoupení bylo důstojno celku a novým povzbuzením k další vytrvalé práci jednotlivců.  

 Cvičitelský sbor ţupní skládal se ze zástupců sborů jednot ţupních, v čele jeho stál br. Alexandr, ná-

čelník Sokola Smíchovského. Jako kaţdý byl i začátek činnosti ţupy velice těţký. Příčiny toho byly rozličné. Jed-

nak nesokolská liknavost jednot vůbec, pohodlnost některých členů, kteří byli povoláni, aby osud ţupy řídili. Neţ 

doufám, ţe rokem budoucím i tato liknavost bude odloţena stranou a ţe svěţejším tempem budeme pokračovat za 

povinností, kterouţ sokolstvo nám ukládá a jejichţ vyplnění také právem na nás poţaduje. 

Nuţe, bratří, s veselou myslí, s jasným okem v před, pole činnosti zajisté dosti je široké! Na zdar! 

Nejstarší známá fotografie cvičebního sálu sokolovny byla poří-
zena krátce po dokončení stavby, zřejmě někdy okolo roku 1890. 

Pohled od jeviště ke vstupu do sálu. Pod balkonem, kotveným do 

protější štítové zdi se nachází vstupní foyer, za kterým byly 
dodatečně vybudované šatny.    (obr. na předchozí straně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Finální pohled na sokolovnu z 
protější strany Tyršovy třídy v 

době, kdy jiţ byly dostavěné šatny a 

klubovna s knihovnou nad nimi v 
1.patře. Zajímavá je i poloha stud-

ny, která se několikrát změnila. 
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Program slavnosti: 

 

pořádané za příčinou otevření nové sokolny 

a ku poctě sjezdu ţupní sokolské jednoty středočeské 

ve dnech 14., 15., a 16. srpna roku 1885. 

 

 

 

V pátek, dne 14. srpna  
 

Dramaticko – pěvecko – hudební zábava v sokolně za spoluúčinkování operní pěvkyně sl. Bílé,  

p. V. Malého, absolv. ţáka Praţské konservatoře a celé kapely Kutnohorských střelců, řízené  

kapelníkem panem Machem. 

Začátek v 8. hod. Ceny míst: 60 – 10 kr. 

 

V sobotu, dne 15. srpna 
 

Ráno budíček a vítání hostů. O 10. hod. schůze spolků a korporací na cvičišti – O 11. hodině průvod 

k sokolně. Uvítací řeč starosty města. Otevření sokolny bratrem starostou. Vchod do sokolny.  

Ouvertura k „Libuši“. Slavnostní řeč. Kantáta. Rozchod. Lístky na galerii pro obecenstvo za 30  

a 20 kr. – Odpoledne ve 3. hod. koncert v zahradě u Austů. Vstupné 10 kr. 

 

V neděli, dne 16. srpna 
 

Odpoledne ve 3. hod. v zahradě p. Klímově cvičení ţupní. Vstupné za osobu na sedadlo 20 kr.,  

k stání 10 kr. Večer volná zábava v sokolně. Čistý výnos slavnosti připadne stavebnímu fondu. 

 
 

Vydavatel Sokol Českobrodský – Redaktor části slovesné br. Josef Miškovský. Ilustrátor: Josef Poslt, arch. 

V neděli 20. prosince 2009  

uspořádal oddíl triatlonu TJ 

Slavoj Český Brod za finanční 

podpory města Český Brod jiţ 

17. ročník silničního běhu na 10 

kilometrů „Českobrodská vánoč-

ní desítka“.  

 

K článku Ing. Čokrta  

na straně 16 
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HUTNÍ  MATERIÁL 

pro podnikatele i občany 
 

prodává firma MULTITEC Bohemia, a. s.  

v areálu 

v Českém Brodě, Klučovská 259. 
 

Nabízíme prodej v malém i velkém mnoţství, 

řezání na míru, stříhání, ohýbání. 

Průběţně prodáváme zbytky z výroby včetně 

speciálních materiálů. 

Vše za výhodné ceny. 

 

Pracovní doba: 
pracovní dny pondělí – pátek 7,30 – 15,00 

(v jinou dobu po dohodě) 

 

Kontakt: 

Mobil  607 961 483, tel.  314 007 150,   
e-mail: info@multitec.eu    

www.multitec.eu 
 

O Vánocích v Domově Anna, k článku na straně 11 
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Martin Šnajdr a jeho fotografie

K článku Českobrodský basketbal v roce 2009 na str. 16




