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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. 3. 2010 v nákladu 500 ks. 

Uzávěrka čísla 4/2010 je ve středu 10.3. 2010  
© MKIC 1992 – 2010 
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Kresba Jiří Filípek 

Na výstavě v Lysé nad Labem podesáté… 

 
Ve dnech 12. - 14. února 2010 se konala tradiční společná 

výstava měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů z celé České 

republiky pod názvem Regiony České republiky. Již podesáté 

se na výstavišti v Lysé nad Labem sešli vyznavači tuzemské-

ho cestovního ruchu na této společné akci, kterou organizuje 

Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r. o. 

 
Výstava oslovila návštěvníky, kteří dávají přednost domácímu cestovní-

mu ruchu a zajímají se o cykloturistiku a sportovní vyţití, jednodenní 

výlety, přírodní zajímavosti, historii a památky měst a obcí, agroturistiku, 

ale i ubytování a stravování. Ukázala i příklady prospěšného sdruţování 

obcí a měst do mikroregionů  

a svazků, aktivit MAS či projektů 

čerpání finančních zdrojů z pro-

gramů Evropské unie. 

Představila se zde města Český 

Brod, Benátky n. Jizerou, Po-

děbrady a Nymburk, která se pre-

zentují pravidelně jiţ desátým 

rokem. Nechyběla ani sdruţení 

obcí Polabí, mikroregiony, turis-

tické oblasti Zlatý pruh Polabí, 

Středočeský kraj, Chrudimsko, 

Východní Morava, Vysočina, Or-

lické hory, Polabské muzeum  

a Lázně Poděbrady, Památník 

Lidice, zámek Staré Hrady aj. Zámek Staré Hrady, unikátní renesanční 

komplex nově otevřený v roce 2008, se prezentoval například hranými 

pohádkami a nabídl řadu dalších zajímavých akcí v tomto roce. 

V sobotním odpoledni proběhlo rovněţ i tradiční setkání kronikářů měst 

a obcí, kde v diskusi vystoupilo i několik odborníků s tématy: Regionální 

tisk na úrovni měst a obcí, digitalizace obecních kronik, kronikářská 

identita aj. U tématu Jako příklad významné osobnosti v dějinách obce 

byl uváděn prvorepublikový významný politik Antonín Švehla a to přímo 

autorkou, která je i zanícenou kronikářkou a spolutvůrkyní regionálního 

tisku ve svém regionu, nové monografie o Antonínu Švehlovi. Byly  

k vidění pěkně zpracované kroniky, tak je jen škoda, ţe Český Brod tu 

svou aktuální nedokončenou uţ několik let opomíjí.  

Regionální tisk byl hodnocen jako jeden z nejvýznamnějších pramenů 

právě pro vedení kronik. Zdá se, ţe města i obce berou tento druh tisko-

vin nejen pro aktuální zpravodajství o dnešku, ale i jako materiál pro 

budoucí generace. Stejně tak, jako my, dnešní generace, rádi a často lis-

tujeme ve starých novinách a časopisech 19. a 20. století. Jsme přesvěd-

čení, ţe i ortodoxní historici, kteří dosud povětšinou záznamy v kroni-

kách a periodikách brali jenom jako určitý doplněk k místopisu, mnohdy 

nespolehlivý a poplatný době, dospěli ke stejnému názoru a svými kvalit-

ními příspěvky periodika obohacují. Ukázková čísla svědčí o zvětšující 

se grafické úrovni a svá periodika mají uţ i opravdu malé obce. Začíná 

převládat celobarevné provedení nebo alespoň barevné obálky, tak jak  

s nimi kdysi začal i náš Českobrodský zpravodaj. Přednáškový cyklus 

moderoval jako kaţdoročně Jan Řehounek, manaţer výstavy. Těší nás, ţe 

naše město – Český Brod – je u návštěvníků dobře zapsané, s úsměvem  

a radostí přijímáme pochvalu a rádi odpovídáme na dotazy typu: „…
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„…kolikátého je Drátohraní?“, „…kdy je otevřené podze-

mí?“ a jiné. Pak je jasné, ţe naše práce i prezentace má své 

opodstatnění.  

Tradiční zájem je pochopitelně o regionální propagační ma-

teriály a to kupodivu i prodávané. Velmi pěknou kolekci 

drobnějších propagačních materiálů typu „skládačka“ mělo 

město Kolín, velký zájem, hlavně sběratelský, byl o pohled-

nice klasického formátu. 

Souběţně s výstavou regiony ČR bylo moţné navštívit jiţ 

šestnáctý ročník národní výstavy stavebních materiálů  

a technologií Stavitel. Návštěvníci, a to jak z řad odborníků, 

tak z řad drobných stavebníků či chalupářů, se mohli projít 

nabídkou materiálů, technologií stavebního průmyslu včetně 

nejaktuálnějších novinek. 

Zájemci si mohli zakoupit i regionální produkty, například 

oblíbené mošty Laţanský rubín, značková vína, domácí uze-

niny, dekorační, uţitkové a malované sklo, biţuterii, produk-

ty z rakytníku řešetlákového, bylo moţné posedět u Postři-

ţinského piva či v malé kavárničce. Jaká tedy byla „letošní 

Lysá“? Příjemná, tradiční, ale skromnější. I zde se nepo-

chybně podepsala ekonomická situace jednotlivých obcí. 

Rozhodně to však není důvod k neúčasti v dalším ročníku. 

Na rozdíl od vystavovatelů byl návštěvnický zájem nezane-

dbatelný a toho je zapotřebí se drţet. Bohuţel i dnes se našli 

někteří, kteří ani nevěděli, kde přesně Český Brod leţí, ale 

na druhou stranu přišli i znalci z druhého konce republiky  

a překvapili nás svými vědomostmi. Co je trochu smutnější, 

byli to většinou návštěvníci starších ročníků… 

Jaká bude budoucnost Regionů ukáţe nejbliţší období a pro-

toţe jsme optimisté, věříme, ţe počet vystavovatelů se bude 

opět průběţně zvyšovat. Drţíme palce organizátorům. 

Zdenka Bočková, řed. MKIC  

foto Karel Boček 

v lednu 2009 

Blokové pokuty na místě zaplacené  3.000 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku   5.000 Kč 

Parkovací automaty   53.949 Kč 

Poplatky za trţnici 0 Kč 

Celkem   61.949 Kč 

 

Odchyt psů – 1×, 1 × předáno majiteli 

součinnost s odbory při MěÚ Český Brod – 5× 

přestupky majetkové – krádeţe 5×, vyřešeno 

v blokovém řízení 

předvedení osob na PČR – 1×, 1× podezření 

z trestného činu 

nádraţí – porušování tabákového zákona – 1×, vyře-

šeno v blokovém řízení 

zajišťování bezpečnosti na přechodech u škol –  

denně 

zajištění provozu parkovacích automatů – 

denně 

převoz osoby zbavené svéprávnosti do léčebny Kos-

monosy 

dohled nad silničním provozem v ulici  

Na Cihelně při odklizení sněhu 

zadrţení pachatele trestného činu – předáno PČR 

dohled nad silničním provozem v ulici Ţiţkova při 

odstraňování převislých rampouchů 

na budově nemocnice 

asistence při nočním odklizení sněhu ulice  

Krále Jiřího, Kollárova, Jungmannova, 

Suvorovova – řízení dopravy 

upozorňování majitelů nemovitostí na převislý sníh 

ze střech a výzva k odstranění sněhu. 

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  

dodrţování místních vyhlášek. 

 

Podle podkladů Jana Svobody, vel. MP 

Tel.: 321 612 156 
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VÝZVA 

Podlipanské muzeum prosí čtenáře i ostatní občany… 
Někteří z čtenářů ČBZ si moţná uschovávají stará čísla Českobrodského zpravodaje.  

Místnímu Podlipanskému muzeu, bohuţel, chybí ročníky 2006–2009 tohoto periodika.  

Pokud byste se jich v blízké době hodlali zbavovat, prosíme, zda byste je nemohli věnovat do  

muzea. V kladném případě se prosím ozvěte na tel. č. 607 875 713. 

Informace pro drţitele psů v Českém Brodě 
 

Místní poplatek ze psů upravuje OZV 1/2009, která je k dispozici na webových stránkách města Český Brod. Místní poplatek 

ze psa platí držitel psa s trvalým pobytem v Českém Brodě. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Chtěli bychom hlavně 

občany upozornit na oznamovací povinnost, která je často opomíjena.  

 

Drţitel psa je povinen do 15 dnů oznámit nabytí psa a kaţdou další skutečnost, která má vliv na výši poplatku, osvobození 

nebo na zánik poplatkové povinnosti. Sazby poplatku ze psa jsou rozděleny v čl. 6 OZV1/2009 následovně: 

 za prvního psa v rodinném domě 250 Kč, v domech ostatních 500 Kč, 

 za druhého a kaţdého dalšího psa v rodinném domě 375 Kč, v domech ostatních 750 Kč, 

 za prvního psa, jehoţ drţitelem je poţivatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jeho  

 jediným zdrojem příjmu 120 Kč, 

 za druhého a kaţdého dalšího psa, jehoţ drţitelem je osoba uvedená v písm. c) 180 Kč, 

 za prvního psa drţitele v místní části Liblice, Štolmíř a Zahrady 100 Kč, 

za druhého a kaţdého dalšího psa drţitele v místní části Liblice, Štolmíř a Zahrady 150 Kč. 

Setkáváme se i s častými případy, kdy psi jsou osvojováni z útulku. Takový pes je osvobozen od místního poplatku (viz. čl. 7 

OZV 1/2009), ale stále zde platí oznamovací povinnost (tzn. přihlášení psa a přidělení evidenční známky). Je v zájmu samot-

ného drţitele psa, aby byl pes evidován. V případě, ţe se pes ztratí a má evidenční známku, je moţné ho identifikovat a vrátit 

drţiteli 

Splatnost poplatku je do 30. 6. kaţdého kalendářního roku. Činí-li poplatek více neţ 250 Kč je moţné ho rozdělit do dvou 

splátek (první je splatná do 30. 6. a druhá do 30. 9. kalendářního roku). Po uplynutí splatnosti místního poplatku bude kaţdý 

Můj pane, zaplať za mne těch pár peněz, ať můžeme spolu spokojeně žít… 

Zveme Vás na tradiční akci Den Země na Klepci IV 

Sobota 17. dubna 2010 od 14 hodin 
čtěte podrobnosti v tomto listě 
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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 2. řádného jednání rady města,  

konané dne 21. ledna 2010 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 

 
1. Rozpočet města Český Brod na rok 2010 (6/2010). Rada 

města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit 

rozpočet města Český Brod ve znění přílohy, která je nedíl-

nou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. Rozpočtové 

příjmy doporučuje schválit ve výši 156.010 tis. Kč, roz-

počtové výdaje provozní ve výši 123.729 tis. Kč, rozpočtové 

výdaje investiční ve výši 32.657 tis. Kč a poloţku financová-

ní ve výši 376 tis. Kč. 

2. Ţádost o zařazení pozemku do změny č. 06 územního 

plánu sídelního útvaru Český Brod (7/2010). Rada města 

doporučuje zastupitelstvu města Český Brod zařadit poze-

mek pare. Č. 631/9, k. ú. Český Brod do pořízení změny  

č. 06. ÚPnSÚ Český Brod. 

3. Zrušení usnesení rady města ze dne 09. 08. 2007 – Sou-

hlas s podnájmem (8/2010). Rada města ruší své usnesení  

č. 173/2007 ze dne 09. 08. 2007. 

5. Vybudování parkoviště P+R v dopravním uzlu Český 

Brod (9/2010). Rada města schvaluje komisi pro otevírání 

obálek a hodnocení nabídek na akci: „Vybudování parkoviš-

tě P+R v dopravním uzlu Český Brod“. Otevírání obálek 

proběhne dne 29. 01. 2010 od 9:00 hodin v zasedací místnos-

ti městského úřadu, náměstí Husovo 70, Český Brod. Do 

komise jsou navrţeni: Jaromír Fischer – starosta, Ing. Eva 

Čokrtová – vedoucí odboru správy majetku města, Karel 

Sommer – předseda stavební komise, Světlana Zipserová – 

investiční technik, Mgr. Milan Plíva – zastupitel města. 

Náhradníci: Ing. Irena Vomáčková – pozemková agenda, 

Ing. Jiří Šimek – správce investičních technologií, Hana 

Burýšková – inventarizace a nebytový fond, Tomáš Hor – 

správce informačních technologií, Jitka Kocourková – admi-

nistrativní pracovnice. 

6. Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě č. 116/2006/OŢPZ ze 

dne 11. 05. 2006 (10/2010). Rada města doporučuje 

zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavření Dodatku 

č. 3 ke kupní smlouvě č. 116/2006/OŢPZ ze dne 11. 05. 

2006, kterým se mění kupní cena za odběr dřevní hmoty.  

7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 O místních poplat-

cích (11/2010). Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

Český Brod schválit vydání Obecně závazné vyhlášky  

č. 1/2010 o místních poplatcích, ve znění přílohy, která je 

nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

8. Revokace usnesení č. 20/2004 ze dne 19. 02. 2004 – 

Schválení vyhrazeného parkovacího místa (12/2010). Ra-

da města I. revokuje své usnesení č. 20/2004 ze dne 19. 02. 

2004, II. souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího mís-

ta pro stání motorových vozidel v ul. Krále Jiřího, pro firmu 

DM ELEKTRO, s. r. o., před čp. 20. 

9. RWE – smlouvy o věcném břemeni (13/2010). Rada 

města I. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na 

pozemcích č. st. 388 a 852/8 dle KN v k. ú. Český Brod (ul. 

Krále Jiřího), mezi Městem Český Brod jako povinným  

a RWE GasNet, s. r. o., jako oprávněným. Návrh smlouvy je 

přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení, II. pověřuje 

starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem výše 

uvedené smlouvy o zřízení věcného břemene, III. schvaluje 

Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích č. 852/3  

a 919/1 dle KN v k. ú. Český Brod (ul. Krále Jiřího), mezi 

Městem Český Brod jako povinným a RWE GasNet, s. r. o., 

jako oprávněným. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápi-

su k tomuto usnesení, IV. pověřuje starostu města Český 

Brod Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené smlouvy  

o zřízení věcného břemene, V. schvaluje Smlouvu o zřízení 

věcného břemene na pozemcích č. 726/156, 726/82, 741/15, 

955/5 dle KN a 726/82, 726/4, 955/1 dle PK v k. ú. Český 

Brod (ul. Zborovská), mezi Městem Český Brod jako povin-

ným a RWE GasNet, s. r. o., jako oprávněným. Návrh 

smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení, VI. 

pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera pod-

pisem výše uvedené smlouvy o zřízení věcného břemene, 

VII. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na po-

zemku č. 852/1 dle KN v k. ú. Český Brod (ul. Zborovská), 

mezi Městem Český Brod jako povinným a RWE GasNet, 

s.r.o. jako oprávněným. Návrh smlouvy je přílohou originálu 

zápisu k tomuto usnesení, VIII. pověřuje starostu města Čes-

ký Brod Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené smlouvy 

o zřízení věcného břemene. 

10. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu (14/2010). Rada města schvaluje Směrnici pro za-

dávání zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Text směrnice je 

nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. Tato 

směrnice je platná pro zakázky zadávané Městem Český 

Brod a příspěvkovými organizacemi města Český Brod. 

11. Souhlas s podnájmem bytu (15/2010). Rada města 

schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. 8 na adrese 

Český Brod, ul. Štolmířská 1382, s paní Ludmilou Kaifášo-

vou na dobu neurčitou. 

13. Doporučení schválení ZM ţádost o dotaci na rozšíření 

MKDS (16/2010). Rada města I. doporučuje a) zastupitel-

stvu města Český Brod schválit: 1. podání ţádosti o dota-

ci z „Krajského programu prevence kriminality ve Středo-

českém kraji v roce 2010“ na akci „Město Český Brod – 

rozšíření městského kamerového systému CCTV“, 2. zapra-

cování finanční spoluúčasti města ve výši 20 % z celkových 

nákladů akce, tj. 94.252 Kč, do rozpočtu města na rok 2010. 

14. Věcná břemena (17/2010). Rada města schvaluje sazby 

jednorázových náhrad za umístění inţenýrských sítí a jiných 

podzemních vedení všeho druhu a zřízení věcného břemene 

pro tyto sítě v pozemních místních komunikacích ve vlast-

nictví města Český Brod pro katastrální území Český Brod, 

Štolmíř a Liblice u Českého Brodu. Přehled těchto sazeb je 

nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

 
Jaromír Fischer v. r., starosta města;  

Bc. Jakub Nekolný v. r., místostarosta města 
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Souhrn z 3. mimořádného jednání rady města, 

konaného dne 27. ledna 2010 od 17:30 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 

 
1. Převod majetku v ul. V Lánech (18/2010). Rada města 

doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavře-

ní darovací smlouvy na vybudované inţenýrské sítě a komu-

nikace na pozemcích č. 1058/20 a 1058/21 v obci a k. ú. 

Český Brod mezi Ing. Pavlem Janákem (darující) a Městem 

Český Brod (obdarovaný). Návrh darovací smlouvy je nedíl-

nou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

2. Strom ţivota – ţádost o dotaci (19/2010). Rada města  

I. souhlasí s podáním ţádosti o grant z programu Strom ţivo-

ta, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

k podpisu prohlášení vlastníka pozemku o souhlasu s výsad-

bou, III. ukládá vedoucímu odboru ţivotního prostředí a ze-

mědělství zajistit administraci a organizaci celé akce. 

3. Ţádost o schválení finanční spoluúčasti na projektu 

Efektivní úřad Český Brod (20/2010). Rada města doporu-

čuje zastupitelstvu města Český Brod schválit finanční spo-

luúčast města na projektu Efektivní úřad Český Brod ve výši 

rozpočtovaných 15% z celkových nákladů projektu, tj. 

1.190.868 Kč v průběhu 36 měsíců trvání projektu. 

 
Jaromír Fischer v. r., starosta města;  

Bc. Jakub Nekolný v. r., místostarosta města 

  

Souhrn z 34. řádného zasedání zastupitelstva 

města, konaného dne 27. ledna 2010 od 18:00 

hodin v obřadní síni českobrodské radnice 

 
2. Rozpočet města Český Brod na rok 2010 (1/2010). Za-

stupitelstvo města schvaluje rozpočet města Český Brod na 

rok 2010 ve znění přílohy, která je nedílnou součástí originá-

lu zápisu k tomuto usnesení. Rozpočtové příjmy schvaluje ve 

výši 156.010 tis. Kč, rozpočtové výdaje provozní ve výši 

123.729 tis. Kč, rozpočtové výdaje investiční ve výši 32.657 

tis. Kč a poloţku financování ve výši 376 tis. Kč. 

3. Převod majetku v ul. V Lánech (2/2010). Zastupitelstvo 

města I. schvaluje uzavření darovací smlouvy na vybudova-

né inţenýrské sítě a komunikace na pozemcích č. 1058/20  

a 1058/21 v obci a k. ú. Český Brod mezi Ing. Pavlem Janá-

kem (darující) a Městem Český Brod (obdarovaný). Návrh 

darovací smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto 

usnesení, II. pověřuje starostu města Český Brod pana Jaro-

míra Fischera podpisem výše uvedené darovací smlouvy. 

4. Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě č. 116/2006/OŢPZ ze 

dne 11. 05. 2006 (3/2010). Zastupitelstvo města I. schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě č. 116/2006/OŢPZ 

ze dne 11. 05. 2006, kterým se mění kupní cena za odběr 

dřevní hmoty, II. pověřuje starostu města Český Brod, Jaro-

míra Fischera podpisem dodatku č. 3 ke kupní smlouvě  

č. 116/2006/OŢPZ ze dne 11. 05. 2006. 

5. Schválení ţádosti o dotaci na rozšíření MKDS (4/2010). 

Zastupitelstvo města I. schvaluje podání ţádosti o dotaci  

z „Krajského programu prevence kriminality ve Středočes-

kém kraji v roce 2010“ na akci „Město Český Brod – rozší-

ření městského kamerového systému CCTV“, II. schvaluje 

zapracování finanční spoluúčasti města ve výši 20 % z cel-

kových nákladů akce, tj. 94.252 Kč, do rozpočtu města na 

rok 2010, III. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem ţádosti o dotaci. 

6. Ţádost o schválení finanční spoluúčasti na projektu 

Efektivní úřad Český Brod (5/2010). Zastupitelstvo města 

I.schvaluje finanční spoluúčast města na projektu Efektivní 

úřad Český Brod ve výši rozpočtovaných 15% z celkových 

nákladů projektu, tj. 1.190.868 Kč v průběhu 36 měsíců trvá-

ní projektu, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem ţádosti projektu Efektivní úřad Český 

Brod. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města;  

Bc. Jakub Nekolný v. r., místostarosta města 

  

Souhrn ze 4. řádného jednání rady města,  

konaného dne 4. února 2010 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 

 
1. Městské lesy, nákup přívěsného vozíku za traktor 

(21/2010). 

Rada města I. souhlasí s nákupem přívěsného vozíku za trak-

tor pro potřeby městských lesů, II. pověřuje starostu města 

Český Brod Jaromíra Fischera podpisem kupní smlouvy. 

3. Ţádost o prominutí místního poplatku – Římskokato-

lická farnost (22/2010). Rada města doporučuje zastupitel-

stvu prominout místní poplatek za zábor veřejného prostran-

ství Římskokatolické farnosti za období od 01. 01. 2010 do 

31. 12. 2010 ve výši 41.600 Kč. 

4. Uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v areá-

lu nemocnice (23/2010). Rada města I. schvaluje uzavření 

smlouvy o nájmu nebytového prostoru v areálu nemocnice 

Český Brod v budově zubní polikliniky, bez čp. na poz.  

č. 1623, Občanskému sdruţení „Spirála pomoci“, Sluneční 

76, 280 02 Kolín, IČ 22689443, zastoupené ředitelkou Janou 

Kuncířovou, na dobu neurčitou. Jedná se o jednu místnost  

v 1. patře proti schodům o celkové výměře 14,5 m za cenu 

20.300 Kč/rok, s právem uţívat společné prostory (chodba, 

WC), II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem výše uvedené nájemní smlouvy. 

6. Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě nebytových prostor 

– OPTIK JAS (24/2010). Rada města I. schvaluje 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  

č. 171/2000/OSM ze dne 01. 11. 2000. Dodatkem dochází ke 

změně nájemce, novým nájemcem je společnost OPTIK 

IAS, s. r. o., Tuchorazská 815, Český Brod, IČ 28421752, II. 

pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera pod-

pisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 

č. 171/2000/OSM. 

 
Jaromír Fischer v. r., starosta města;  

Bc. Jakub Nekolný v. r., místostarosta města 

Poděkování Pečovatelské sluţbě 

Lednovou sněhovou kalamitu zvládly  

pracovnice Pečovatelské sluţby, které rozváţe-

jí starším a nemohoucím obyvatelům obědy, na 

výbornou.  Patří jim tedy upřímné poděkování 

za kvalitní donášku obědů.  

Za všechny odběratele děkuje spokojená  

odběratelka obědů. 
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ČESKOBRODSKÝ ZPRAVOD AJ 

Výběr z kniţních novinek za leden 2009 
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Naučná literatura 

BOOKER, Christopher: Skryté dějiny evropské integrace: od 

roku 1918 do současnosti (Barrister & Principal) 

BUCHAR, Robert: Revoluce 1989: utajené informace ze záku-

lisí (Brána) 

HAUSMANN, Josef: Základy mužského šovinismu (Reneco) 

HUBBARD, L. Ron: Dianetika: moderní věda o duševním 

zdraví (New Era Publications) 

JABLONSKI, Andrzej W.: Politický marketing: úvod do teorie 

a praxe (Barrister & Principal) 

LITERA, Bohuslav: Energie pro Evropu: energetická spoluprá-

ce Ruska a zemí postsovětského prostoru s Evropskou unií 

(Eurolex Bohemia) 

MANGUEL, Alberto: Knihovna v noci (Host) 

Nepečené dorty, řezy a drobné zákusky (Dona) 

PALM, Carl Magnus: ABBA: příběh superskupiny (Volvox 

Globator) 

PAPAJÍK, David: Švábenicové: velcí kolonizátoři a jejich 

následovníci (Lidové noviny) 

PITHART, Petr: Devětaosmdesátý: vzpomínky a přemýšlení: 

krédo (Academia) 

ROHÁL, Robert-Chadima, Vítek: České zpívající filmy 

(Petrklíč) 

RUIZ, Miguel: Čtyři dohody: praktický průvodce osobní svo-

bodou: kniha moudrosti starých Toltéků (Pragma) 

SCHNAKENBERG, Robert: Tajné životy slavných spisovatelů: 

co vám učitelé zatajili o slavných romanopiscích, básnících 

a dramaticích (Knižní klub) 

STAV, Zdeněk: Povinnost nade vše (B4U Publishing) 

Středočeský kraj: životní prostředí (Středočeský kraj) 

UHLENBROEK, Charlotte: Život zvířat: obrazový průvodce 

světem zvířat a jejich chování (Knižní klub) 

Literatura pro děti a mládež 

ABBOTT, Tony: Tajemství země Drúún. 3., Záhadný ostrov 

(Mladá fronta) 

COLE, Stephen: Putování s pravěkými zvířaty: boj o přežití 

(Egmont ČR) 

DANIELS, Patricia: Země (Egmont ČR) 

ELSNER, Hildegard: Vikingové (Fraus) 

HOLUB, Zbyněk Kučera: Pohádky kocoura Kostičky (Zoner 

Press) 

HOROWITZ, Anthony: Nekropole (BB art) 

MOYZESOVÁ, Naďa: Bratři obři a jiné pohádkové pověsti 

(Nakladatelství XYZ) 

MRÁZKOVÁ, Daisy: Písně mravenčí chůvy (Baobab) 

STEWART, Paul: Vox (Mladá fronta) 

TRNKOVÁ, Klára: Podzimní říkadla (Studio Trnka) 

TRNKOVÁ, Klára: Vánoční koledy naší babičky (Studio Trn-

ka) 

TRNKOVÁ, Klára: Vánoční zvyky a obyčeje naší babičky 

(Studio Trnka) 

Krásná literatura 

ATWOOD, Margaret: Pýthie (Mladá fronta) 

AUSTIN, Debra: Dcera Kury: román z prehistorie lidstva 

(Práh) 

BENIOFF, David: Město zlodějů (Knižní klub) 

BOLAŇO, Roberto: Divocí detektivové: román (Argo) 

CAST, P.C.- Cast, Kristin: Označená (Ikar) 

ČÁP, Martin: Záboj a Mlhoš ve službách Jana Husa 

(Nakladatelství XYZ) 

ČERVENÁK, Juraj: Strážcové Varadínu: dobrodružství kapitá-

na Báthoryho ; Kniha 1. (Brokilon) 

ČCHIOU SIAO-LUNG: Smrt ve stínu Mao Ce-tunga: detektivní 

román (Nakladatelství XYZ) 

DIBDIN, Michael: Krysí hnízdo: případ komisaře Zena 

(Paseka) 

FISCHL, Viktor: Hovory s Aničkou: vyprávění Anny Ludmily 

Langerové (G plus G) 

GONDOLÁN, Antonín: Z Brutovců až na kraj světa (Ikar) 

GRASS, Günter: Kočka a myš: novela (Atlantis) 

HANIBAL, Jiří: Střepy z královské číše: Jan Lucemburský 

(Knižní klub) 

HOFFMAN, Paul: Levá ruka Boží (Knižní klub) 

JANEČKOVÁ, Klára: Srdce v písku (Ikar) 

JOHNSON, Jane: Desátý dar (Plejáda) 

KAVČIAK, Vladimír: Jiří z Poděbrad, tlustý král (Nakladatelství 

XYZ) 

KEHLMANN, Daniel: Vyměřování světa (Vakát) 

KELLY, James Patrick: Singularity: postkyberpunková antolo-

gie (Laser-books) 

KERKELING, Hape: Tak já teda jdu aneb Moje Svatojakubská 

pouť (Ikar) 

KOCÁB, Michael: Když nebyl čas na hraní: vzpomínky na 

revoluci, odsun Sovětů, na Václava Havla, Franka Zappu, na 

sebe, na všechno možné... (Daranus) 

MAILER, Norman: Marilyn (Jota) 

PECINOVSKÝ, Josef: Stín mrtvého: Stín Kobry: Zabít mrtvého 

(Epocha) 

ROTH, Philip: Jako každý člověk (Mladá fronta) 

SHAMIR, Igal: Hitlerův houslista (Domino) 

Stopy strachu: hororové duchařské povídky (Mladá fronta) 

SUAREZ, Daniel: Daemon (Volvox Globator) 

TÁBORSKÁ, Irena: Mailové povídání v mýdlové bublině 

(Barbara) 

TUČKOVÁ, Kateřina: Vyhnání Gerty Schnirch (Host) 

TYBURCOVÁ, Helena: Čas minisukní (Eroika) 

WELDON, Fay: Lázeňský dekameron (Mladá fronta) 

YATES, Richard: Velikonoční průvod (Mladá fronta) 

Od ledna 2009 je Výběr 
z knižních novinek prezentován 

také na webu  
Města Český Brod 

www.cesbrod.cz v rubrice  
Aktuality z kultury. 

http://www.knihovna-cbrod.cz
http://www.cesbrod.cz/
http://www.cesbrod.cz/
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Březen – měsíc čtenářů 
 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje na letošní 

březen nultý ročník nové celostátní akce Březen měsíc čtenářů, 

která volně navazuje na Březen měsíc knihy a Březen měsíc inter-

netu. Pod heslem „Čtení sluší kaţdému“, chce oslovit nejenom čte-

náře knihoven, ale především potencionální uţivatele, kteří do 

knihovny zatím nechodí. 

Městská knihovna Český Brod nabízí: 

kaţdou březnovou středu (7.30–11.00 12.00-18.30)  

          bezplatná registrace nových dospělých čtenářů 

po celý březen malý dárek pro kaţdé nově registrované dítě do 15 let 

cyklus dvaceti besed pro ţáky ZŠ Český Brod, ZŠ a PrŠ Český Brod, ZŠ Poříčany a ZŠ  

          Kostelec n. Č. l., pro mladší děti Putování s pohádkami, pro starší děti Putování  

          za dobrodruţstvím 

výstava Knihy na plátně (filmové adaptace podle literárních předloh), doplněná výběrem citátů 

o knihách a čtení 

Městská knihovna 

ROMSKÉ OKÉNKO 

 
Vážení čtenáři,  

dnes Vám v Romském okénku přinášíme další informace z historie Romů, kterými navazujeme na člá-

nek z minulého čísla. Tato rubrika vznikla v rámci Komunitního plánování sociálních služeb v našem 

městě, které proběhlo v roce 2009. Na konci naleznete další kolo hádankářské soutěže. 

 

Romové na území ČSSR 

 
Po druhé světové válce do Čech začali přicházet Romové hlavně ze Slovenska. Komunistické zřízení státu přineslo mnoho 

změn. V 50. letech bylo Romům zakázáno kočovat a byli rozptýleni do vesnic a měst po celém území státu. Došlo 

v podstatě k přesídlení Romů a k rozkladu sociálních vztahů a hodnot v komunitách. Romové přišli o svůj tradiční způsob 

obţivy, tedy kovářství, kotlářství, tanec a zpěv. Měli být převychováni, aby se přizpůsobili společnosti.  

Směrnice ministerstva vnitra o „Úpravě poměrů osob cikánského původu“ z roku 1952 měla mimo jiné tento program pře-

výchovy:  

Zapojení do řádného pracovního poměru a získání bytu v místě pracoviště. 

Zvýšený dohled nad školní docházkou a zajištění umístění cikánských dětí do předškolních zařízení. 

Výchova ostatního obyvatelstva, jíţ se má dosáhnout odstranění zbytků rasové diskriminace. 

Odstranění všech projevů diskriminace v úředním styku a ve veřejném ţivotě při současné likvidaci negramotnosti. 

 

Plnění tohoto programu bylo naprosto nedůsledné. K vyrovnání s majoritou mělo od počátku sedmdesátých let dojít cestou 

materiálních a sociálních výhod pro „občany cikánského původu“. Jednalo se zejména o přednostní přidělování bytu, zvý-

šené sociální dávky. Tato opatření však situaci dále jen zhoršila, protoţe se Romové touto cestou stali plně závislí na státní 

pomoci a došlo k populační explozi. Za kladná opatření té doby lze povaţovat bezplatnou docházku romských dětí do ma-

teřské školy, na letní rekreačně výchovné tábory, apod. či sledovanou zdravotnickou péči. 

V průběhu čtyřiceti let se stát snaţil Romy asimilovat a integrovat. Předpoklad, ţe se s materiálním zabezpečením změní  

i duševní svět Romů byl však chybný. Vztahy mezi příslušníky majoritní populace a Romy se nezlepšily. 

Veronika Svěcená, koordinátorka plánování sociálních služeb  

Prameny: HORVÁTHOVÁ, Jana: Základní informace o dějinách a kultuře Romů. Praha: MŠMT, 1998 
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Romské hádanky – 4. kolo – Soutěţ na pokračování pro malé i velké 

 

4. hádanka „So barol upre koreňiha?“ 

Co roste kořenem vzhůru? 
 

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. Volejte nebo piš-

te: Občanské sdruţení LECCOS, Nám. Arnošta z Pardubic 31, Český Brod, tel.: 321 621 712,  mobil: 604 251 302, 

email: info@leccos.cz. TĚŠÍME SE NA VAŠE TIPY! 

 

 

Občanské sdruţení LECCOS 

 
Co jsme podnikli 

 
ZVONICE NA BOBOVCE 

Pondělí 8. 2. 2010  

Výlet vlakem do Prahy na bobovou dráhu. S Adélou, koordinátorkou našeho nízkoprahového klubu a Vaškem 

sociálním pracovníkem klubu vyrazilo 8 dětí a společně si to všichni moc uţili. 

 

Odpolední SNĚHULÁKOVÁ DÍLNA 

Úterý 2. 2. 2010 od 15 do 17 hodin v Klubu Zvonice 

Napadl sníh, ale byl tak mokrý, ţe se z něj sněhuláci stavět nedali, tak jsme tvořili z papíru. Holkám se sněhuláci 

moc povedli. Klukům se do výtvarky moc nechtělo, tak hráli stolní fotbálek a šipky. 

 

ZNAKOVÁNÍ S MIMINKY – ODBORNÝ SEMINÁŘ 

Středa 27. 1. 2010 od 9 do 12 hodin v MC Kostička 

Celkem pět maminek, některé se svými dětmi, dorazilo i přes velký mráz do našeho mateřského centra na seminář 

Znakování s miminky. S lektorkou programu Hrátky v náručí Pavlínou Stoklasovu strávily 3 hodiny, ve kterých 

získaly důleţité informace o tom, co je znakování a jak se svým miminkem komunikovat pomocí těchto znaků  

a přirozených gest. Seznamovaly se s tím, jak pouţívat interaktivní hry, říkanky a písničky se znaky také pomocí 

instruktáţních videí. Praktické ukázky znakování zařadí lektorka i do programu Hrátky v náručí, který probíhá  

v Kostičce kaţdou středu dopoledne. V případě zájmu budeme tento seminář opakovat. 

 

TURNAJ V ŠIPKÁCH 

Pondělí 25. 1. 2010 v 15 hodin v Klubu Zvonice 

5. ročníku turnaje v šipkách, se zúčastnilo 10 hráčů a hráček. Ze dvou vyřazovacích skupin postoupilo do finále  

6 nejlepších. Po těsném boji skončili na stupních vítězů: 1. Dóša, 2. Gágo, 3. Ţaneta 

 

Divadlo „POPELKA“ 

Neděle 24. 1. 2010 od 15 hodin v Divadle Minor. V našem mateřském centru jsme prodávali vstupenky na toto 

představení pro děti od 5 let. O vstupenky byl velký zájem a příběh o Popelce z cukrárny se dětem moc líbil. Na 

příště pro Vás a Vaše děti zase nějaké divadelní představení vybereme. Máte-li nějaké tipy, dejte vědět Petře 

Ištvánikové, koordinátorce MC Kostička na e-mail: petra@leccos.cz 

 

Co máme v plánu 

 
VÝTVARNÁ DÍLNA - VELIKONOČNÍ DEKORACE 

Čtvrtek 25. 3. 2010 od 15 hodin v MC Kostička 

Další tematická výtvarná dílna, o které je v MC Kostička vţdy velký zájem, je pro Vás připravena na týden před 

Velikonocemi. 

PŘIJĎTE SI HRÁT! - 6. ročník rodinného zábavného odpoledne 

Sobota 27. 3. 2010 od 14 do 17 hodin v českobrodské sokolovně. 

V letošním roce oslavíme 10. výroční zaloţení našeho sdruţení. Můţete se těšit na výstavu o nás a naší historii, 

ale také na oslavy s pestrým programem nejen pro děti, které proběhnou v polovině června roku 2010.  

Více informací o našich akcích a činnosti  Občanského sdružení LECCOS  

mailto:info@leccos.cz
mailto:petra@leccos.cz
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Vox a sněhová koule 
 
Když jsme na Tři krále na pravidelném koncertě 

v Kolíně dávali poslední vánoční Rybovku, jen má-

lokdo na zasněženém schodišti tamního husitského 

kostela tušil, jak dlouho se budeme letos klouzat. 

Už při tomto našem představení však efekt sněhové 

koule spolehlivě zafungoval. A teď si říkám: Neby-

lo to poprvé. 

  

Ú 
vod koncertu patřil komornímu orchestru, který za-

hrál Stamicův orchestrální kvartet. A pak se to při-

hnalo. Česká mše Vánoční J. J. Ryby přilákala nejen 

natěšené obecenstvo, ale téměř stejně početný sbor sloţený 

ze zpěváků Voxu Bohemica, Mamáter Poděbrady, Čáslavské 

scholy i zpěváků místních. Myslím, ţe si to uţili všichni, 

včetně pana sbormistra, který takto nabalené těleso uţ dlou-

ho neřídil. 

Sněhovou kouli však připomínalo působení Voxu Bohemica-

lis jiţ poslední dvě tři sezony. Zkrátka se nám to pěkně naba-

luje. Posuďte sami. Jen pár dní před Vánocemi Rybova mše 

zahřála nejedno srdíčko. Posluchači se po několikaleté absti-

nenci tohoto kusu zde v Českém Brodě dostavili ke sv. Go-

thardu v hojném počtu – málem nestačily ani ţidle zapůjčené 

z kulturního střediska. Jen pár dní předtím hrál a zpíval svůj 

letošní adventní program. Tentokrát v Kounicích, Tismicích 

a Ledcích nad Sázavou a na prahu adventu v Českém Brodě 

při tradičním průvodu světýlek. Někteří Voxíci a Voxáci 

vystupovali v programu Dne hudby na svátek naší patronky 

Cecilky. Bez muzicírování jsme to nevydrţeli ani v září  

a říjnu. Svým zpěvem jsme 17. října trochu přizdobili jinak 

zatím dost strohý prostor štolmířského kostela při poutní mši 

zdejšího patrona sv. Havla a 19. září si naši odváţní členové 

troufli i na Dvořákovo Stabat Mater v praţském strahovském 

klášteře. 

Soustředění sboru jiţ pošesté v Krkonoších na Benecku bylo 

naším dalším výstřelkem. „Rozvrtali“ jsme tu mimo jiné 

kusy i Moravské balady Vítězslava Nováka, na které se mů-

ţete těšit v našem programu na jaře 2010. V Krkonoších 

samozřejmě nemohla chybět ani pořádná túra neboť Voxáci 

nejsou ţádná „B“. Vycházku z Černé hory s kouzelnými 

výhledy na nejvyšší hřebeny přes Klínovky do Herlíkovic 

jsme srdnatě zakončili výstupem kolem Potoka a stylovým 

závěrečným během z Benecka k chatě na Rychlově. Večerní 

koncert strahovského sboru v Jilemnici jsme stihli díky při-

stavenému autobusu, ale stejně, kdyţ jsme v kopci míjeli 

prchajícího pana kuchaře, jen nevěřícně kroutil hlavou, jak 

jsme večeři spěšně spořádali. 

Pospíchejme dál proti proudu času. Na jaře 2009 nám totiţ 

dozrála (a věřte, ţe jsme tomu zrání museli na řádce víken-

dových soustředění pořádně pomáhat) skladba, kterou jsme 

se na Benecku začali prokousávat na letním soustředění 

2008. Zatímco v předchozích programech Vox často objevo-

val krásu muziky z hloubi hudební historie, tentokrát jsme 

připravili Dvořákovu Luţanskou mši D dur. Ještě na počátku 

června na generálce v Kounicích jsme se po sobě nejistě 

rozhlíţeli, zda jsme si tentokrát nevybrali kus za hranicemi 

našich moţností. Ani do zkoušení nového koncertního oble-

čení se nám moc nechtělo. Opět se však osvědčilo kumštýř-

ské rčení: příšerná generálka – skvělé představení. 

V příjemné akustice kounického kostelíka nás při koncertu 

podrţel kromě sbormistra i výborný strahovský varhaník 

Vladimír Roubal a tak jsme se nakonec odváţili vystoupit  

i v Českém Brodě a poslední červnový víkend i na Kouřim-

ských hudebních slavnostech. Pro posluchače v Českém Bro-

dě jsme si na začátku koncertu připravili malé překvapení. 

Tradiční nástup ze zadních pozic a úvodní potlesk provázel 

obdivný šum. Ten patřil premiéře našich koncertních rób. 

Potlesk a šum ustávají, blýskavé znaky na hrudi zpěváků 

v mţiku zakrývají černé desky s partiturami a úvodní Kyrie 

prořízlo atmosféru očekávání. Po závěrečném Agnus Dei 

jsme si zhluboka oddechli s odhodláním v neděli dobýt Kou-

řim. 

Zmíněný koncert stejně jako ty následné, které se nám tak 

pěkně nabalily i tato zpráva o sněhové kouli budiţ poděko-

váním paní Lucii Ulíkové, která naše hábity navrhla její ko-

legyni paní Janě Konečné, která je v rekordním čase ušila  

i městu Český Brod, které nám na ně finančně přispělo. Díky 

za Vaši přízeň, i my se budeme dál snaţit, aby si Český Brod 

a kvalitní kultura pro všechny generace byly tak blízko jako 

doposud. 

Moţná by tu bylo dobré zmínit i činnost Zušíku, který s po-

mocí Voxu jiţ druhou sezónu pomáhá ZUŠ s hledáním 

nejmladších talentů. Skrytá a běţnému člověku neznámá je  

i organizační a finanční podpora jednotlivým oborům ZUŠ – 

například vybavení pro výtvarníky a tanečníky nebo interak-

tivní tabule, která dovoluje škole poskytovat nadstandardní 

výuku v oblasti hudební teorie. Dost uţ bylo sněhových kou-

lí, nechme rozkvést jarním tónům Voxu! 

Aleš Kašpar, předseda rady Vox Bohemicalis, o. s. 

Akce Vox Bohemicalis v roce 2009 
7. 3.  Drátohraní – Magráta a ZUŠ  

21. a 22. 3.  soustředění sbor A. Dvořák – Missa in D 

4. a 5. 4.  soustředění sbor A. Dvořák – Missa in D 

16. 4.  Klavírní recitál ţáků Konzervatoře  

 v Pardubicích  

8. - 9. 5. soustředění sbor – A. Dvořák – Missa in D 

31. 5.  Koncert komorního smyčcového orchestru 

 Vox Bohemica – Tismice  

6. 6.  Soustředění Vox Bohemica  

7. 6.  Koncert Vox Bohemica – kostel sv. Jakuba, 

 Kounice  

16. 6. Koncert sboru Vox Bohemica – sv. Gotharda  

 A. Dvořák – Missa in D „Luţanská“ 

21. 6. XI.  Kouřimské hudební slavnosti  

1. - 15. 8.  Táborové soustředění Vox Bohemica 2009 

 –  Na Rychlově Benecko 

23. - 29. 8.  Taneční soustředění paní Evy Petráskové – 

 Ruprechtice 

19. 9.  Dýňové slavnosti – akce Magráta a ZUŠ 

19. 9.  A. Dvořák – Stabat Mater – Strahovský  klášter  

10. - 11. 10 Soustředění Vox 

17. 10.  Koncert Vox Bohemica – mše – kostel  

 sv. Havla, Štolmíř  

7. - 8. 11 Soustředění Vox 

22. 11.  Koncert ke dni hudby sv. Gothard  

6. 12. Soustředění Voxu 

12. 12.  Adventní koncert Ledce – kostel  

 sv. Bartoloměje  

13. 12.  Adventní koncert Kounice, Rozsvěcení  

 adventního stromu – Tismice  

21. 12.  XVII. Předvánoční koncert sv. Gothard  

3. 12.  Adventní zpívání – Tismice  
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Zveme Vás na Den Země na Klepci IV 

 
Před rokem se na vrchu Klepci u Přišimas uskutečnil 3. roč-

ník regionální kulturní akce Den Země na Klepci, jíž se zú-

častnilo téměř 600 návštěvníků. Ve 14 hodin zahájilo pro-

gram vyzvánění na 600 let starý kostelní zvon, po něm na-

stoupili vlajkonoši z Otevřených Úval. První slova zazněla  

z knihy Krajinou čertovy brázdy, byly připomenuty první 

písemné zmínky obce Přišimasy (700 let) a Horky (730 let). 

Dále následovala MŠ Škvorec s vítáním jara, tradiční dra-

matizace pověsti O slouhovi a zlé selce v podání Milana 

Bednáře a Petry Kyselové, prezentace dřevěné turistické 

známky „Klepec“ a křest publikace Drobné památky v Úva-

lech a okolí Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí. 

 

J 
edním z hlavních bodů akce bylo komunitní plánování 

výsadby stromořadí podél polní cesty mezi částmi Kle-

pec I. a Klepec II., na které Region Pošembeří zaţádal 

o dotaci z grantu Strom ţivota „Nadace Partnerství“. Přícho-

zí hlasovali pro nejoblíbenější druh stromu vhodný pro alej  

a děti z MŠ Tismice s občanským sdruţením SOSák vytvoři-

ly fiktivní stromořadí z malovaných stromů z papíru. Dne 

15. listopadu 2009 byl projekt završen a na Klepci bylo za 

účasti 150 návštěvníků vysazeno 40 nových třešní. 

V průběhu programu byl otevřen dětský lunapark s trampolí-

nou a probíhaly vědomostní i dovednostní soutěţe. Samo-

zřejmostí byl stánek s občerstvením (pivo, bramboráky, klo-

básy) i cukrová vata, balónky a hračky pro nejmenší. Na 

závěr probíhalo opékání špekáčků, které věnovala sponzor-

ským darem Škvorecká uzenina Romana Švejdy. Pro ná-

vštěvníky bylo po celou dobu konání akce otevřeno „stanové 

městečko“, kde místní sdruţení a obce nabízely: turistické 

známky „Klepec“ a „Tismice“, publikace Drobné památky  

v Úvalech a okolí a Krajinou Čertovy brázdy, Klub ţen nabí-

zel koláčky, zahradníci z Limuz květiny a další. Region Po-

šembeří zde prezentoval program "Zelená úsporám", jehoţ 

prostřednictvím mohli zájemci získat finanční podporu při 

zateplení budov apod. Akce byla zakončena slavnostním 

zapálením vatry zástupci obcí se zápalníky a vlajkonoši pod 

reţií skautů z Úval. Rituál zapálení čtyř ohňů vykonali sta-

rostové obcí: Hradešín, Přišimasy, Tismice a města Úvaly. 

 I letos chceme na tradici setkávání se na vrchu Klepci 

navázat. 28. ledna se uskutečnila první organizační schůzka 

zástupců obcí Přišimasy, Tismice a druţení Klubu ţen Při-

šimasy a Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí, kteří se 

seznamovali s přípravami letošní akce, řešením nedostatků  

z minulých akcí a nastíněním přibliţného programu. Termín 

akce byl navrţen na sobotu 17. dubna 2010 od 14 hodin. 

Dovolujeme si Vás touto formou pozvat ke spoluúčasti na 

dnes jiţ tradiční regionální akce. Obracíme se na Vás, kteří 

máte v rámci své obce, soukromé společnosti, občanského 

sdruţení, nebo mateřské a základní školy zájem představit  

a prezentovat veřejnosti svou činnost a domácí produkty. 

Zveme mezi nás i folkové nebo country hudebníky a přátele 

místního regionu. Tato akce není přístupná pouťovým stán-

kům a atrakcím.  

 

Kontaktujte koordinátora akce Jana Psotu ml.  

na čísle 722 146 983, nebo emailu:  

info.drobnepamatky@email.cz. 

 

Jan Psota ml. 

Podlipanské muzeum  

v Českém Brodě 
Ţitomířská 761, tel. 321 622 330 

Otevřeno: únor – březen, sobota – neděle 11.00 – 17.00 hodin 

 

Expozice 
Bitva u Lipan a ohlasy husitství ve středních Čechách 

Expozice je věnována husitskému hnutí, bitvě u Lipan  

a husitské tradici ve východní části středních Čech 

zejména v průběhu 2. poloviny 19. století. 

Antické a orientální staroţitnosti Josefa Zounka 

Expozice představuje antické staroţitnosti a antické sklo 

ze sbírky statkáře Josefa Zounka z Mrzek. 

Slovanská hradiště v Pošembeří 

Expozice prezentuje archeologické nálezy ze slovan-

ských hradišť v Pošembeří. 

 

Výstavy 
Jak se ţije ve Středočeském kraji? 

8. březen – 18. duben 

Středočeský kraj připravil populárně-naučnou výstavu 

s názvem „Jak se ţije ve Středočeském kraji?“Jejím cílem je 

představit vybrané prvky z oblasti ochrany ţivotního prostře-

dí formou mapových „vrstev“, které provázejí texty, fotogra-

fie, schémata, trojrozměrné předměty a výchovné hry pro 

nejmenší návštěvníky. 

 

Muzeum lidových staveb v Kouřimi 
Ruská ul., areál „ Na Hrázce“, tel. 321 783 249 

Otevřeno: 

Od 20. března, duben, květen, červen, září: úterý – neděle 

10.00 – 17.00 hodin 

Červenenec, srpen: úterý – neděle 10.00 – 18.00 hodin 

Říjen: sobota – neděle 10.00 – 16.00 hodin 

Prosinec: úterý – neděle 10.00 – 16.00 hodin 

Expozice: Lidové stavitelství Čech 18. aţ 20. století 

Skanzen prezentuje památky lidového stavitelství z území 

celých Čech. Zve návštěvníky nejen k prohlídce areálu, ale  

i na folklorní akce, které se zde pořádají několikrát 

v průběhu roku. 

 

Národopisné pořady 
Na svatého Řehoře – 13. březen 

Jiţ ve středověku se na počest svatého Řehoře, patrona škol 

a ţáků, konaly obchůzky řehořského vojska. Ţáci se oblékali 

za vojáky a biskupa, předváděli krátké výstupy a zpívali ře-

hořské kolední písně. 

 

Výstavy 

Velikonoční tradice v lidové kultuře 
20. březen – 11. duben 

Výstava k hlavním velikonočním svátkům. V jednotlivých 

objektech skanzenu se návštěvník seznámí s celým veliko-

nočním cyklem od Popeleční středy aţ po velikonoční pon-

dělí. Pozná typickou výzdobu interiérů, velikonoční zvyky  

a obyčeje, tradiční sváteční stravu, kraslice a mnoho dalšího. 

www.muzeumkolin.cz 
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Historické miniatury z Českobrodska 

Jistě téměř každý obyvatel našeho města navštívil alespoň jednou zdejší Podlipanské muzeum a mnozí z nich okolo 

něho chodí takřka každý den. Většina z „Broďáků“ zná řadu předmětů, které muzeum uchovává, jen díky výstavám, 

kam se ovšem dostanou jen sbírky vizuálně přitažlivější. Už ale asi daleko méně z vás ví, že toto muzeum spravuje 

například rozsáhlou sbírku fotografií, čítající na pět tisíc snímků z Českého Brodu a okolí od 70. let 19. století až 

do počátku let 60. století dvacátého. Kurátor sbírek českobrodského muzea, PhDr. Vladimír J. Mrvík, bude pro 

čtenáře Českobrodského zpravodaje na jeho stránkách zveřejňovat a krátce komentovat ty nejzajímavější fotogra-

fie se vztahem k našemu městu, které unikátně zachycují dnes už minulý život a události královského města Český 

Brod. 

Pokud byste měli zájem o prohlédnutí i jiných snímků, či o odbornou konzultaci se vztahem k regionu, má muzeum 

pro tyto účely pravidelný badatelský den, vždy v pondělí od 9 do 16:30 hodin. Ideální je předchozí telefonická do-

mluva. 

 

K 
dysi katolický kostel Nejsvětější Trojice, dnes v užívání Českobratrské církve evangelické, byl 

postaven přímo městem Český Brod v letech 1560–1562 jako kostelík hřbitovní, poněvadž nej-

starší hřbitov u kostela sv. Gotharda už jednak přestával dostačovat svou rozlohou pro další po-

hřby a také byl přímo ve středu náměstí. Jeho stávající podoba je ale výsledkem přestavby roku 1613 a také 

velké obnovy po třicetileté válce. Vedle něho, zevně kostela, stojí honosná renesanční hranolová pískovco-

vá kazatelna z roku 1585 od saského mistra Wolfa Schultesse z Plavna, která představuje unikátní kamenic-

ké dílo renesance v Českých zemích. Kostel sloužil jako hřbitovní kaple až do roku 1898/1899, kdy byl sta-

rý hřbitov zrušen a založen v pořadí už třetí brodský hřbitov na Malechově. V roce 1910 pak bylo okolí bý-

valého hřbitova změněno na nově založený městský park (původně zvaný „Jiráskovy sady“). Největší využi-

tí ale našla stavba v letech 1911–1913, kdy byl opravován děkanský chrám sv. Gotharda a mše svaté pro 

celé město se v tuto dobu konaly provizorně tady – o jaké provizorium muselo jít asi netřeba ani hovořit. 

Na fotografii máme právě zachycen ještě poslední oplocený zbytek starého hřbitova s kamennými náhrob-

ky. Ještě jeden detail by neměl uniknout naší pozornosti – je to už značně sešlá dřevěná sanktusová věžička 

se zvonkem, na který se zvonilo při proměňování Těla a Krve Páně (1671 se ještě nehovoří o žádné věžičce 

na kostele, používala se pouze dodnes stojící zvonice, ve které byly zavěšeny dva zvony). Jen pro zajíma-

vost – v této době se za pohřeb ve zdejším kostelíku platilo 8 nebo 9 grošů míšeňských (na jeho údržbu),  

a pokud si pozůstalí přáli, aby se při pohřbu také zvonilo na výše uvedené zvony, zaplatili navíc celou  

1 kopu grošů. A v neposlední řadě zde vidíme, jak vypadala zima v Českém Brodě před šedesáti lety a ne-

ubráníme se srovnávání…  

V roce 1953 byl kostel pod záštitou Českobratrské církve evangelické restaurován, přičemž byla snesena 

sanktusová věžička. 

Snímek (na další stránce) pořídil Dr. Jan Syřiště z Českého Brodu v lednu 1950 – v době psaní těchto řádek 

tedy bylo fotografii rovných šedesát let. 

Vl. J. Mrvík 

Z pokladů Podlipanského muzea… 
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Často se nás občané ptají, kam zmizela tato kaplička  

z roku 1890, která stála celá ta dlouhá léta v Liblicích při 

okraji silnice v místech několik metrů od mostu přes 

Šemberu. 

Byla odstraněna v době, kdy na místě zbořeného statku 

byla zahájena výstavba obytného komplexu rodinných 

domků. 

Pokud by někdo ze čtenářů o jejím osudu nebo historii 

věděl něco bliţšího, rádi jeho informaci zveřejníme… 

Kam zmizela kaplička? 

Foto Tomáš Boček 
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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 

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 

Ledový rockový festival v Köngenu 

 
Po vzájemné dohodě partnerských měst a Köngenu se konal 

dne 16. 1. 2010 rockový festival v mládežnickém klubu 

„Trafo“ v Köngenu pod názvem Eiszapfenrock festival 

(nálev ledového rocku – volný překlad).  

 

Vystoupila zde místní rocková kapela Leningrader Klauboys 

a jako hosté česká kapela Enter, která oficielně zastupovala 

město Český Brod. Kapela sama hraje v Hradci Králové  

a okolí, ale část muzikantů má vazby na naše město. Původ-

ně měla vystupovat kapela Ema, která se však nakonec ne-

mohla zúčastnit a proto vyslala zástup. Měl jsem příleţitost 

jet jako doprovod a zástupce města a rád vám o této akci 

poreferuji. Po náročné noční jízdě mrazem a sněhem jsme 

ráno dorazili do Kőngenu a po snídani byli srdečně uvítáni 

zástupci města v čele se starostou panem Hansem Weilem  

a poté ubytováni. V odpoledních hodinách, po nutném odpo-

činku, si kluci z kapely prohlédli město a začali se připravo-

vat na vystoupení.  

A pak přišel rockový 

„nářez“. Byl jsem pře-

kvapen, ţe na tuto akci 

přišlo málo mladší mlá-

deţe a spíše převládala 

střední generace. Jak 

jsem později zjistil, byli 

to fanoušci místní kape-

ly, která je v Köngenu 

velmi populární. Ale ani 

skupina Enter neudělala 

ţádnou ostudu a její vy-

stoupení mělo velký 

ohlas a aplaus, ačkoli 

většina textů byla 

v češtině. Po koncertě 

jsme byli ještě pozváni 

na „pozdní párty“ do 

hudebního „ledového“ 

k l u b u .  V z h l e d e m 

k rannímu časnému od-

jezdu se však uţ nemoh-

lo příliš „dovádět“ a tak 

jsme se po čase rozlouči-

li a šli spát.  

Cestou zpět nám nejprve 

v Německu pršelo a od 

hranic se déšť měnil ve 

sněţení, které nás doprovodilo aţ domů.  

 

Závěrem velmi rád vyřizuji srdečné pozdravy od přátel 

z Kőngenu a zejména od starosty pana Weila všem českob-

rodským občanům. 

Text a foto Jan Firbas 

Radnice v Köngenu, leden 2010 
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Svaz tělesně postiţených Český Brod  

informuje… 
 

Pojeďte s námi na výlet 

 
Svaz tělesně postižených v Českém Brodě pořádá každoročně 

pro své členy i ostatní zájemce zájezdy zaměřené na pozná-

vání krás naší vlasti.  

 

V loňském roce to byla například dubnová návštěva muzea 

Boţeny Němcové v České Skalici, zámku v Náchodě a pev-

nosti v Dobrošově. V červnu to byla prohlídka zámku 

Frýdlant a botanické zahrady v Liberci. V září jsme navštívi-

li dům Karla Čapka pod rybníkem Strţí, kde napsal svá po-

slední díla, zámek Dobříš a Milín, kde je památník posled-

ních výstřelů 2. světové války v Evropě. Vše za vynikající 

organizace paní Svobodové, která tomu obětuje svůj čas. 

Zájezdy bylo moţné uskutečnit i díky dotaci MěÚ Český 

Brod, který nás zasponzoroval částkou 8.000 Kč. 

Na první pololetí roku 2010 připravujeme tyto zájezdy: úterý 

4. 5. 2010 Babiččino údolí, zámek Ratibořice a rodiště Aloi-

se Jiráska – Hronov. Úterý 15. 6. 2010 Plzeň.  

Také v letošním roce bychom rádi pokračovali v této činnos-

ti alespoň tak, jako dosud a těšíme se na společná setkání.  

Členská schůze se uskuteční 17. 4. 2010 v Penzionu Anna  

v 13.30 hodin. Další informace najdete vţdy včas na vývěsce 

na MKIC Český Brod. Těšíme se na Vás. 

Výbor Svazu tělesně postižených Český Brod 

Na snímcích na barevné obálce 

Památník vítězství – místa, kde padly poslední výstřely 2. 

světové války v květnu 1945.  

Účastníci zájezdu Svazu tělesně postiţených z Českého 

Brodu na Slivici u Milína.  

Autor snímků Jiří Vostarek, kronikář z Milína 

 

LVVZ 2010 

 
I v letošním roce jsme absolvovali lyžařský výcvi-

kový kurz pro žáky sedmého ročníku. Kurz se opět 

odehrával ve Strážném v chatě COPTH Praha.  

 

Jelikoţ máme v sedmém ročníku pouze jednu tří-

du, dobírali jsme letos i starší ţáky, někteří z nich 

byli na výcviku jiţ po třetí. Na ţáky čekal náročný 

výcvik na sjezdových, běţeckých lyţích a vybraní 

ţáci se učili i na snowboardu. Počasí nám přálo  

a všichni tak proţili nádherný týden na horách. Při 

výcviku na běţkách a při večerním programu jsme 

si uţili i spoustu legrace. Předposlední den čekaly 

na ţáky závody ve slalomu a v běhu na lyţích  

a večer zakončení kurzu. Předali jsme diplomy 

nejlepším závodníkům a zahráli si poslední spole-

čenské hry. V neděli ráno na nás čekalo uţ jen ba-

lení, úklid chaty a návrat domů. Letošní kurz se 

opravdu vydařil! 

Mgr. Jiří Slavík 

Karneval  
Jedno středeční odpoledne před pololetním vy-

svědčením jsme my, děti z 1. ZŠ, nemusely sedět 

doma, protože se konal ve školní jídelně bezva 

karneval.  

Uváděla ho paní učitelka Potměšilová. O hudbu se 

postaral DJ Standa Potměšil, zkrátka skoro celá 

rodinka. Hudba byla tak skvělá, ţe roztančila i na-

še rodiče, nakonec i paní ředitelku, paní zástupky-

ni a paní učitelky. Také pro nás připravili různé 

soutěţe. Třeba tatínkové na lyţích byli moc pěkní. 

Mně se líbila také soutěţ obcházení skleniček, kte-

ré jsem se sám zúčastnil. Museli jsme se zaváza-

nýma očima projít slalom se skleničkami, které 

byly naplněné vodou, ale kdyţ nám zavázali oči, 

skleničky potají dali pryč (samozřejmě abychom  

o tom nevěděli). Při kaţdém kroku na mě ostatní 

děti křičely: ,,POZOR SKLENIČKA!!!“ Aţ mi to 

přišlo divné. Potom, kdyţ mi oči rozvázali, skle-

ničky tam nebyly, tak jsem shrábnul ceny a šel do-

mů. Ne, dělám si legraci, ceny jsem dostal, ale bo-

huţel jsem musel odejít. Zábava však pokračovala 

v plném proudu. Tanec nadále střídaly soutěţe  

a občerstvení v podobě zákusku, dětského punče  

a pro rodiče káva, kterou roznášely „čertice“ 

z deváté třídy. Všichni jsme si toto velmi příjemné 

odpoledne uţili. 

Matyáš Svítok, třída 5. B 

 

Tříkrálová úroda 
V sobotu 9. ledna 2010 jsme se vydaly do Kutné 

Hory na tradiční tříkrálové závody, které pořádá 

Fit studio Jitky Brachovcové.  

Cesta byla kvůli všudypřítomným přívalům sněhu 

trochu dramatická, ale stálo to za to! 

V dopoledním master classu, tedy cvičení podle 

lektorky, kterou byla v tomto případě naše trenér-

ka Eliška Strakošová, postoupila desetiletá Kris-

týnka Hájková ve velké konkurenci do finále. 

Kristýna Dohnalová v kategorii 11 – 13 let získala 

v master classu bronzovou medaili. Dařilo se nám 

i v odpolední části, kde se představily závodnice 

se skladbami sportovního aerobiku. Sólistka Klár-

ka Mandová vybojovala zlatou medaili a také mini 

tým ve sloţení Verča Nováková a Kristýna Do-

hnalová ve své kategorii obsadil první místo. Díky 

součtu výsledků obou soutěţí si pak Kristýna ještě 

odvezla krásný pohár Tří králů, takţe trenérka 

Eliška, která nám celý den fandila, mohla mít ra-

dost.  

Děvčata z českobrodského Corridooru 
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Nové promoCD kapely Vesper  

je na světě 

 
Koncem listopadu 2009 se již podruhé zavřela čes-

kobrodská kapela VESPER do studia Bellatrix, 

aby natočila další promoCD.  

 

Začátkem ledna 2010 se tak na veřejnosti objevily 

první kusy nosiče, který nese název „Ani náho-

dou“. Pětice převáţně rychlých skladeb se nese 

v duchu klasického rocku a kapela navazuje na své 

první oblíbené cédéčko, které vydala v polovině 

loňského roku a se kterým se zúčastnila např. hu-

dební soutěţe Naděje Radia Beat.  

Jak uţ je u Vesperu zvykem, všechny skladby  

i obal k cd si můţete stáhnout z oficiálních stránek 

kapely www.kapelavesper.cz. 

 

Postní KONCERT v kostele  

sv. Gotharda 

 
Neděle 21. 3. (první jarní den) v 18.00 hodin 

Účinkují VAGANTES (komorní vokální  

soubor z Prahy, řídí Martin Konvalinka) 

Martina Přibylová – cembalo 

program 

František Ignác Antonín Tůma  

Responsoria pro velikonoční týden 

 

František Ignác Antonín Tůma (1704–1774) byl ve 

Vídni kapelníkem hraběte Kinského a císařovny 

Alţběty (matky Marie Terezie). Je autorem cen-

ných děl, v nichţ spojuje barokní polyfonní práci  

s raně klasickou lehkostí, předjímající hudbu  

W. A. Mozarta.  
Martina Přibylová 

 

František Ignác Antonín Tůma se narodil v Kos-

telci nad Orlicí dne 2. října 1704 a zemřel ve Vídni 

30. ledna 1774. Byl významným českým skladate-

lem barokní éry. Větší část svého ţivota ţil ve 

Vídni, nejprve jako ředitel hudby pro hraběte 

Františka Ferdinanda Kinského, později zastával 

podobný úřad pro vdovu po císaři Karlu VI. Byl 

nejenom významným pozdně barokním skladate-

lem, ale i varhaníkem, hráčem na basu, violu da 

gamba. 

 Hledám pronájem obchodu 

v Českém Brod do 30m2  

na dětské oděvy. 

       Tel. 777 284 433 

 

 NEBANKOVNÍ PŮJČKY  

BEZ POPLATKŮ 

 

Více na tel. 777 284 433, 731 524 677 

MKIC 

a  novinář a televizní reportér 

 Roman Šulc 

srdečně zvou 

na přednášku a besedu 
 

Libanon  

8. dubna 2010 

od 17.00 hodin 
v malém sálku MKIC v 1. patře. 

Vstupné dobrovolné 

Změna programu vyhrazena 

Sledujte naše plakáty! 
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Přijmeme spolehlivé, šikovné, kreativní prodavačky – floristky do květinářství, se zájmem  

o práci na P9 – hlavní silnice na Kolín, 15 km od Č. Brodu. Nástup moţný ihned brigádně, na 

poloviční i celý pracovní úvazek. Dobré pracovní i platové podmínky. Volejte mobil 

608 982 711,  po – ne 8.00 – 19.00hod. 

Pronajmeme menší obchod (3. r. novostavba, cukrárnička) Újezd n. Lesy, 15 km od Č. Brodu. 

Obchod se nachází u zastávky MHD, v okolí školka, další obchody a sluţby u sídliště Rohoţ-

ník, frekventované místo, volný ihned, nízký nájem, prostor vhodný i na kancelář, aj. Tel. 

608 982 711 

Prodáme vybavení cukrárny s 50% slevou, stáří 2 roky, pouţívané 1,5 roku ve výborném sta-

vu. Chladící vytrína na zákusky, 3 patra, prosklená chl. vytrína v. 185 cm, kombinovaná ledni-

ce v. 185 cm, aj. Tel. 608 982 711 

 

Ing. Zdeněk HUŇKA 
Geodetické a kartografické práce 

Tel.: 603 452 068 

         325 594 994 

zdenekhunka@t-email.cz 

Jabloňová 1080 

289 12  SADSKÁ 

Farní charita v Českém Brodě informuje… 

Během Tříkrálové sbírky vybrala farní charita v Českém Brodě celkem 22 380 Kč. 

Část těchto prostředků bude použita k adopci na dálku dítěte z Ugandy, podporu sociálních 

projektů Zvonice (zabývá se odpoledním zaměstnáním dětí), Zvoneček a také pro Penzion  

Anna. Všem dárcům srdečně děkujeme a přejeme všem dodatečně hodně zdraví a spokoje-

nosti v roce 2010. E. Šílená, koordinátorka 

TJ  

SOKOL 

ČESKÝ 

BROD 

srdečně zve 

na  

tradiční 

 

ŠIBŘINKY 

 
13. března 

2010 

 

Podrobnosti 

na 

plakátech! 
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÝ BROD 

Nám. Arnošta z Pardubic č. 1 

pořádá zájezd do divadla Hybernia Praha na muzikál 

BARON PRÁŠIL 
Příběh plný napětí a humoru, výpravné představení plné nevídaných triků a vizuálních efektů, které nebyly na 

evropské scéně pouţity. Hrají: D. Hůlka, (J. Vojtek, M. Vojtko), J. Langmajer (T. Trapl), V. Čok, R. Vojtek,  

S. Laurinová, K. Broţová, H. Kříţková, Š. Vaňková, A. Háma, I. Pešák a mnoho dalších  

Pátek 7. května 2010 

Cena celkem 690 Kč, Odjezd v 16.30 hodin od MKIC 

Informace a předprodej vstupenek v přízemí budovy MKIC po-pá 8.00–17.00 hodin 

Vstupenky nutno vyzvednout nejdéle týden před představením 

www.kulturainfo-cesbrod.cz, e-mail: nyvltova@cesbrod.cz 

Změna programu vyhrazena, sledujte naše plakáty! 

V galerii ŠATLAVA v MKIC 

bude otevřena 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 
ZŠ Ţitomířská 885 a to od 11. 3 do 5. 4. 2010 

Vernisáž proběhne 11. 3. 2010 od 14.30 hodin 

Srdečně zveme 
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MKIC pořádá zájezd do Divadla pod Palmovkou  

na  hru 

Nájemníci pana Swana  
aneb Peníze na cestě 

24. března 2010 

Podrobnosti na plakátech a v MKIC 
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Stopem po Tanzanii 
Cestovatelka Ilona Bittnerová 

vypráví o životě lidí, autobusové dopravě a stopování, 

stravování v Africe, malárii, mouchách tse-tse a mno-

hém dalším. 

Své poutavé vyprávění doplňuje promítáním fo-

tografií z Dar es Salaamu – hlavního města Tan-

zanie, z okolí jezera Tanganika a ze severní Tan-

zanie – oblasti, kde ţijí Masajové.  
ve čtvrtek 11. března 2010 od 17.00 hodin v MKIC  

v malém sálku v 1. poschodí budovy čp. 1  

na Náměstí Arnošta z Pardubic. 

Nenechte si ujít tuto zajímavou přednášku! 

 

Změna programu vyhrazena 

Vstupné dobrovolné 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 2010 

se opět vydařil. Sál sokolovny byl plný krásných dětských masek, jedna hezčí neţ 

druhá. Můţete se o tom ostatně sami přesvědčit na fotografické internetové prezentaci 

na adrese http://mkic.rajce.idnes.cz/ (jsou zde i jiná alba z akcí MKIC) 

MKIC děkuje bance GE Money Bank za sponzorské dárky  

pro naše malé dětské návštěvníky.  
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http://ilonaf.cz/galerie/tanzanie/main.php?cmd=imageview&var1=TANZ_033.JPG
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Svaz tělesně postižených
na výletě za poznáváním
krás naší země.

Popis snímků na straně 14

Z lyžařského výcviku 

a maškarního bálu 1. ZŠ

foto Jiří Slavík

K článku na straně 14

K článku na straně 14



K článku „Nové promoCD kapely
Vesper je na světě“  …na straně 15

Foto z archivu kapely

K článku 
„Tříkrálová úroda“

na straně 14

Foto z archivu
Elišky Strakošové

Corridoor 
v Kutné Hoře


