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Zvonička u kostela
Nejsvětější Trojice Foto Zdenka Bočková



MKIC Český Brod doporučuje Vaší pozornosti nové DVD 
o Českém Brodě. Vydalo Město Český Brod a MKIC koncem roku 2009. Profesionálně natočený 

a zpracovaný film Vás provede naším městem obrazem a s vynikajícím komentářem v interpretaci 
Alfréda Strejčka. Tento film by neměl rozhodně chybět ve videotéce žádného českobroďáka!
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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 6. 4. 2010 v nákladu 500 ks. 

Uzávěrka čísla 5/2010 je v pondělí 12. 4. 2010  
© MKIC 1992 – 2010 

Zprávy z města a radnice 

Školy, spolky a organizace ve městě 

Romské okénko – Leccos  

Městská policie v únoru 2010 

Pozvánky na kulturu, informace obecné 

O „velkém“ kostele na náměstí 

Okruh Českobrodský 2010 – program 

Nové knihy v MK (únor 2010) 

OBSAH 

Kresba Jiří Filípek 

Za Ing. Josefem Kapičkou 
 

Ve středu 10. března 2010 zemřel bratr ing. Josef Kapička, dlouhole-

tý starosta TJ Sokol Český Brod. Jeho vztah k Sokolu byl mimořád-

ný. Ctil myšlenky Dr. Miroslava Tyrše a osobnost našeho prvního 

prezidenta mu byla vzorem. Byl členem Masarykovy společnosti. 

Kdyţ byl v roce 1968 – 69 obnoven Sokol, radostně přijal funkci cvi-

čitele malých předškolních ţáčkŧ. Měl k dětem vřelý vztah a děti ho 

milovaly. Dokud mu zdraví umoţňovalo cvičit, rád v opětovně obno-

veném Sokole cvičil s Věrnou gardou. Na XIII. Všesokolském sletu 

v r. 2000 si posteskl: „To je mŧj poslední slet.“ Cítil, ţe mu ubývají 

síly. Kaţdoročně se účastnil při oslavě 28. října u pomníčku TGM 

v parku, vţdy v historickém, sokolském kroji. 

 

V 
 roce 2002, u příležitosti svých osmdesátých narozenin, poskytl 

redakci webových stránek MKIC svůj zkrácený životní příběh, 

z kterého vybíráme důležité mezníky pro poznání těm, kteří 

„Pepču“ neznali, ale i pro všechny ostatní. Pro obě skupiny byl nesporně 

vzorem lokálního patriotismu, který místo svého zrodu nadevše miloval  

a snažil se ze všech sil mu prospět. Ne vždy byl svým okolím takto chá-

pán, ale to mu nikdy nebránilo držet se svých zásad a životních postojů, 

které sám charakterizoval takto: „…mám rád zvířata, přírodu, pravdu, 

město Český Brod a naši státní hymnu. Nesnáším leţ, faleš a násilí jaké-

hokoliv druhu…“ 

„Narodil jsem se v Liblicích, 

dnes součásti Českého Brodu, 

v čísle popisném 52, v domě, 

jehoţ majitelem byl českob-

rodský cukrovar. Bylo to 10. 

měsíce července v roce 1922. 

Otec Josef Kapička, mědiko-

vec a svářeč, matka Josefa 

Kapičková, rozená Nekolná  

z Českého Brodu. 

Základní školství jsem si od-

byl v Českém Brodě v letech 

1928 aţ 1937 a 19. července 

téhoţ roku jsem nastoupil 

jako učeň – elektromechanik 

u firmy MIKROFONA PRA-

HA. Za rok poté jsem byl 

přijat na Vyšší prŧmyslovou 

školu v Praze Smíchově, kde 

jsem v roce 1942, právě v den 

atentátu na říšského protekto-

ra Heydricha, maturoval.  

V mém maturitním roce, tedy v roce 1942, jsem uţ dříve měl vyjednáno 

s Dr. Hodanem, zástupcem firmy Siemens, přijetí k této firmě s umístě-

ním do závodu St. Visato v Brazílii na stavbu vodních elektráren. Vzhle-

dem však k válečnému stavu a s tím souvisejících moţností, či spíše 

„nemoţností“ k nástupu nedošlo a tak místo do této atraktivní země jsem 

měl nastoupit, jako mnoho jiných příslušníkŧ našich ročníkŧ, na nucené 

práce do „Reichu“. Českobrodský „pracák“, zastoupený velmi aktivním 

panem Šubrtem, se převelice snaţil mě dostat do připravených vlakových 

souprav – směr Velkoněmecká říše. Samozřejmě, ţe se mi nikterak ne-

chtělo a tak jsem poslechl rad některých svých přátel a známých, kteří mi 

doporučovali nastoupit u některé firmy v Praze, která pracovala pro ně-
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meckou armádu. To se nakonec zdařilo a tak jsem byl 15. 

října 1942 přijat ředitelem Ing. Jansou do ČKD PRAHA 

Vysočany, kde jsem pracoval aţ do 31. října 1945, kdy jsem 

byl přijat na ČVUT Praha, obor silnoproud. To je jiţ další 

kapitola mého ţivota, k níţ se ještě krátce vrátím. 

Rok 1945 byl i pro mne rokem radostným, německá okupace 

byla ta tam a my mladí jsme si mysleli, ţe nás čeká uţ jen to 

lepší a radostné. Chvíle pocitu zadostiučinění a nezměrné 

radosti… 

Za necelé tři roky jsme byli postaveni před další ţivotní 

zkoušky a trable. Nastupující komunismus a likvidace téměř 

všeho, co jsme povaţovali za správné a demokratické, v čem 

jsme byli před válkou vychováni, masarykovské pojetí de-

mokracie, nás vysokoškoláky vyhnalo do ulic k rŧzným ve-

řejným pochodŧm a demonstracím. Samozřejmě tyto aktivity 

měly vliv i na další prŧběh studia, hrozilo vyloučení. My, 

posluchači ČVUT, jsme se dohodli a nastoupili dobrovolně 

na brigádu do uhelných dolŧ a po dobu tří měsícŧ letních 

prázdnin jsme pracovali na dole Jan Šverma v Komořanech. 

Prŧchod tímto dělnickým sítem nám umoţnil dostudovat  

a tak jsem druhou státní zkoušku sloţil v roce 1951 a ještě  

v témţe roce jsem nastoupil do národního podniku ZEZ Pra-

ha – výroba elektrických pecí. V tomto podniku jsem praco-

val prakticky aţ do odchodu v roce 1984. Do firmy jsem se 

ještě jednou vrátil a to na její ţádost a svŧj definitivní od-

chod datuji rokem 1993. 

V roce 1990 jsem byl v komunálních volbách zvolen za 

KDU-ČSL do městského zastupitelstva, coţ se protáhlo po 

dalších volbách aţ do dnešní doby (jde o rok 2002, pozn. 

red.). V místní samosprávě jsem pŧsobil i jeden rok jako 

místostarosta města a to v roce 1997. Vedle těchto komunál-

ních funkcí jsem byl zvolen i starostou TJ. Sokol Český 

Brod a současně i starostou Středočeské ţupy Jana Podlipné-

ho v Praze na pětileté funkční období. Díky úrazu jsem vý-

kon sokolských funkcí přerušil. Jsem členem Masarykovy 

společnosti Praha. V roce 2000 mi byla svěřena funkce kro-

nikáře města a od roku 1991 jsem spoluzakladatel a místo-

předseda Spolku pro ochranu kulturních a historických pa-

mátek Českobrodska. 

Co ještě říci? Snad jen tolik, ţe jako mladík jsem hrával ce-

lých deset let ochotnicky divadlo a za S. K. Český Brod prv-

ní třídu v hokeji. Jako branec jsem slouţil v Litoměřicích  

u ţenistŧ, mám ţenu Marii a syna Josefa… (únor 2002) 

 
Ing. Josef Kapička, 

jak jsme již uvedli, 

zemřel 10. března 

2010 ve věku  

nedožitých 88 let. 

Pohřeb byl 17. 

března 2010 

v 11.00 hodin 

v chrámu Páně  

sv. Gotharda 

v Českém Brodě  

a po církevních 

obřadech byla jeho 

tělesná schránka 

uložena do rodinné 

hrobky na českob-

rodském hřbitově. 

Ing. Josef Kapička osmdesátník, rok 2002  na českobrodské radnici 

Matrika informuje… 

 

Významné ţivotní výročí oslavili  

tito českobrodští občané:  

Paní Mária Beková,  

pan František Mukařovský  

a pan Miroslav Chaloupka.  

 

Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně 

zdraví a pohody do dalších let. 

Miroslava Hladíková, matrikářka 

Omluva  

Ing. Šárce Jedličkové z finančního odboru MěÚ 

Český Brod za vloţení ilustrační fotografie do 

článku v ČBZ 3/2010 Informace pro drţitele psŧ. 

Zdenka Bočková, řed. MKIC 

Z deníku Městské policie  

únor 2010 

Blokové pokuty na místě zaplacené  9 300 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku  9 000 Kč 

Parkovací automaty  68 807 Kč  

Poplatky za trţnici 240 Kč 

Celkem  87 347  Kč 

Odchyt psŧ – 2× 1× útulek Lysá n. Labem 1× pře-

dáno majiteli  

Součinnost s odbory při MěÚ Český Brod – 4×  

Přestupky majetkové – krádeţe 5× vyřešeno 

v blokovém řízení 

Předvedení osob na PČR – 1×, 1× podezření 

z trestného činu  
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Nádraţí – porušování tabákového zákona – 1× vyřešeno 

v blokovém řízení 

Zajišťování bezpečnosti na přechodech u škol – denně 

Zajištění provozu parkovacích automatŧ – denně 

Sběr injekčních stříkaček – 6× Nám. Arnošta z Pardubic, 

Ţelivského, Jugoslávská 

Zvýšená kontrola budov – střech a okapŧ z dŧvodu padá-

ní sněhu, rampouchŧ 

Součinnost s odborem ţivotního prostředí ve Štolmíři 

ohledně černé skládky 

Spolupráce s PČR při zadrţení pachatele vloupání do 

rekreační chaty 

Umístění výzev k odstranění autovraku v ulici Trstenic-

ká a Zárubova 

Výtrţnost v ulici Na Cihelně – odvoz podnapilé osoby 

na záchytnou stanici  

Oznámení o znečištění říčky Šembera – věc v šetření 

odboru ţivotního prostředí 

Kontrola nádraţí, vestibulu, čekárny a podchodu ohledně 

dodrţování tabákového zákona  

a veřejného pořádku – denně 

Kontrola hřbitova a parkoviště u hřbitova – denně  

Upozorňování fyzických a právnických osob na dodrţo-

vání místních vyhlášek.  

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 5. řádného jednání rady města,  

konané dne 18. 2. 2010 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 

 
1. Prodej pozemku KN p. č. 149 v k. ú. Český Brod 

(25/2010). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Čes-

ký Brod zamítnout ţádost manţelŧ Jaroslava a Heleny Fraň-

kových, Ţelivského 248, Český Brod o prodej pozemku KN 

p. č. 149 – zahrada o výměře 532 m2 v k. ú. Český Brod  

z majetku města Český Brod. 

2. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v domě čp. 82, 

náměstí Husovo, Český Brod (26/2010). Rada města 

I. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v 1. patře, 

náměstí Husovo 82, Český Brod, typ 3+1 o celkové výměře 

82,46 m2, na dobu určitou 2 let s Michaelou Macháčkovou  

a Bohumilem Macháčkem, Jungmannova 441, 282 01 Český 

Brod, za nájemné ve výši 7.000 Kč měsíčně bez záloh na 

sluţby. Kauce ve výši trojnásobku nájmu musí být sloţena 

na účet města do 15 dnŧ od doručení oznámení o přidělení 

bytu. V případě nesplnění těchto podmínek bude byt nabíd-

nut jinému zájemci. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy 

je vyrovnání všech závazkŧ k městu Český Brod, II. pověřu-

je starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem 

nájemní smlouvy. 

3. VB – smlouva budoucí ČEZ – ul. Štolmířská (27/2010). 

Rada města I. souhlasí s uzavřením Smlouvy budoucí o uza-

vření smlouvy o zřízení věcného břemene na uloţení a pro-

vozování kabelu NN na pozemku č. 915 v obci a k. ú. Český 

Brod. Budoucím oprávněným je ČEZ Distribuce a. s. Návrh 

smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení, II. 

pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera pod-

pisem výše uvedené Smlouvy budoucí o uzavření smlouvy  

o zřízení věcného břemene. 

4. VB – smlouva budoucí RWE – plyn Roháčova a Roky-

canova (28/2010). Rada města I. souhlasí s uzavřením 

Smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene na uloţení a provozování NTL plynovodu na po-

zemcích č. 228/26, 228/70, 237/23 v obci a k. ú. Český Brod. 

Budoucím oprávněným je RWE Gas Net, s. r. o. Návrh 

smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení, II. 

pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera pod-

pisem výše uvedené Smlouvy budoucí o uzavření smlouvy  

o zřízení věcného břemene. 

5. Vybudování parkoviště P+R v dopravním uzlu Český 

Brod (29/2010). Rada města I. souhlasí na základě doporu-

čení komise jmenované usnesením Rady města č. 9/2010  

s pořadím nabídek na akci „Vybudování parkoviště P+R  

v dopravním uzlu Český Brod“: TOST.CZ s.r.o., Havlíčkova 

408, 584 01 Ledeč nad Sázavou; SILMEX s.r.o., Praţská 

třída 495/58, 370 04 České Budějovice; MIKO Havlíčkŧv 

Brod, spol. s r.o., Havířská 1837, 580 01 Havlíčkŧv Brod; 

EGOSTAV, s.r.o., Dr. E. Beneše 1029, 765 02 Otrokovice 

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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ČNES a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, Kro-

čehlavy; RYBÁŘ stavební s.r.o., nám. Míru 50, 276 01 Měl-

ník; TANNACO, a.s., Husova 24, 290 01 Poděbrady; 

SKANSKA a.s. Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, 

II. schvaluje po projednání jako zhotovitele akce 

„Vybudování parkoviště P+R v dopravním uzlu Český 

Brod“ firmu TOST.CZ s. r. o., Havlíčkova 408, 584 01 Le-

deč nad Sázavou, IČ: 25117947, III. pověřuje starostu města 

Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o dílo 

mezi firmou TOST.CZ s. r. o., Havlíčkova 408, 584 01 Le-

deč nad Sázavou a městem Český Brod, náměstí Husovo 70, 

282 24 Český Brod. 

6. Závazné ukazatele rozpočtŧ PO na rok 2010 (30/2010). 

Rada města schvaluje závazné ukazatele rozpočtŧ pro pří-

spěvkové organizace ZŠ Ţitomířská, ZŠ Tyršova, MŠ Kollá-

rova, MŠ Liblice, MŠ Sokolská, Městská knihovna, MKIC, 

ANNA Český Brod, sociální sluţby pro seniory na rok 2010 

v členění a výši dle příloh, které jsou nedílnou součástí origi-

nálu zápisu k tomuto usnesení. 

7. Výpověď z nájmu – Palackého 1256 Český Brod 

(31/2010). Rada města schvaluje přivolení k výpovědi  

z nájmu bytu č. 4 Jiřině Forstové v domě na adrese Český 

Brod, Palackého 1256 z dŧvodu neplacení nájemného dle  

§ 711, odst. 2), písm. b) občanského zákoníku. 

8. Návrh na stanovení počtu zaměstnancŧ Městského 

úřadu v Českém Brodě (32/2010). Rada města stanovuje, 

podle § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích (obecní zříze-

ní), ve znění pozdějších předpisŧ, celkový počet zaměstnan-

cŧ Města Český Brod zařazených do městského úřadu na 71 

s platností od 01. 05. 2010. Konkrétně se sniţuje počet za-

městnancŧ finančního odboru z 9,5 na 8,5 ke dni 01. 05. 

2010. 

9. Schválení Výroční zprávy, která se vydává v souladu 

se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k in-

formacím (33/2010). Rada města bere na vědomí Výroční 

zprávu vydanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím za kalendářní rok 2009. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města 

Bc. Jakub Nekolný v. r., místostarosta města 

 

Souhrn z 6. řádného jednání rady města,  

konaného dne 4. 3. 2010 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 

 
1. Bezúplatný převod pozemkŧ v areálu ČOV v k. ú. 

Liblice u Českého Brodu od Pozemkového fondu České 

republiky (34/2010). Rada města doporučuje zastupitelstvu 

města Český Brod schválení bezúplatného převodu pozemkŧ 

KN p. č. 486/11, 486/14, 486/15, 486/16, 486/20, 486/21, 

486/24, 487/3, 487/4, 487/5, 487/7, 487/9, 487/15, 487/17 

vše v k. ú. Liblice u Českého Brodu od Pozemkového fondu 

České republiky, Husinecká 1024/1 la, Praha 3, Ţiţkov, 130 

00 Praha 3. 

2. Věcné břemeno – manţ. Hrbkovi (35/2010). Rada města 

I. schvaluje uzavření smlouvy budoucí o uzavření smlouvy  

o zřízení věcného břemene mezi městem Český Brod jako 

budoucím povinným a manţeli Františkem a Evou Hrbkový-

mi, bytem Na cihelně 1327, Český Brod jako budoucími 

oprávněnými. Jedná se o vedení kanalizační přípojky z po-

zemku p. č. 998/14 přes pozemky p. č. 997/2 a 996/22 vše  

v k. ú. a obci Český Brod, II. pověřuje starostu města Český 

Brod Jaromíra Fischera podpisem uvedené smlouvy budoucí 

o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem 

Český Brod a manţeli Hrbkovými. 

3. Tuchoraz – odběr vody (36/2010). Rada města I. bere na 

vědomí informaci o odstoupení obce Tuchoraz od záměru 

napojení obce Tuchoraz na vodovod města a následný odběr 

vody pro obec Tuchoraz, II. doporučuje zastupitelstvu města 

Český Brod zrušit své usnesení č. 1/2003 ze dne 22. 01. 

2003. 

4. Vodovodní řad – ul. Tovární (37/2010). Rada města 

doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavře-

ní darovací smlouvy na vybudovaný vodovodní řad na po-

zemku č. 176/20 v k. ú. a obci Český Brod mezi Ing. Jarosla-

vou a Ing. Jaroslavem Majerovými (darující) a městem Čes-

ký Brod (obdarovaný). 

5. Směna části pozemku KN p. č. 620/7 za pozemky KN 

p. č. 226/26, 226/30 a 226/35 v k. ú. Český Brod (38/2010). 
Rada města vyhlašuje záměr na směnu části pozemku KN  

p. č. 620/7 o výměře 1.137 m (vlastnické právo město Český 

Brod) za pozemky KN p. č. 226/26 o výměře 181 m2, p. č. 

226/30 o výměře 951 m2 a p. č. 226/35 o výměře 5 m2 

(vlastnické právo Ing. Karel Bednařík – podíl V2 a MUDr. 

Lidmila Bednaříková – podíl V2) vše v obci a katastrálním 

území Český Brod. 

6. VB – smlouva budoucí ČEZ, lokalita Za Nemocnicí 

(39/2010). Rada města I. souhlasí s uzavřením smlouvy bu-

doucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 

uloţení a provozování kabelu NN na pozemcích č. 223/1, 

221/1, 221/14, 199/41, 199/67, 199/1, 200/1 dle KN a 913 

dle PK, vše v obci a k. ú. Český Brod. Budoucím oprávně-

ným je ČEZ Distribuce a. s. Návrh smlouvy je přílohou ori-

ginálu zápisu k tomuto usnesení, II. pověřuje starostu města 

Český Brod Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené 

smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-

mene. 

7. VB – smlouva budoucí ČEZ, ul. Pod Malým Vrchem 

(40/2010). Rada města I. souhlasí s uzavřením smlouvy bu-

doucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 

uloţení a provozování kabelu NN a VN na pozemku č. 848/2 

a 848/4 dle PK v obci a k. ú. Český Brod. Budoucím opráv-

něným je ČEZ Distribuce a. s. Návrh smlouvy je přílohou 

originálu zápisu k tomuto usnesení, II. pověřuje starostu 

města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené 

smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-

mene. 

8. VB – smlouva budoucí Telefonica O2 (41/2010). Rada 

města I. souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí o uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene na uloţení a provozová-

ní podzemního komunikačního vedení na pozemcích 726/82 

PK a 1011/29 KN v k. ú. Český Brod a pozemku č. 627/2 

KN v k. ú. Liblice u Českého Brodu. Budoucím oprávněným 

je Telefonica O2 Czech Republic, a. s. Návrh smlouvy je 

přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení, II. pověřuje 

starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem výše 

uvedené smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věc-

ného břemene. 

9. VB-Komenského – RWE (42/2010). Rada města I. sou-

hlasí s uzavřením smlouvy budoucí o uzavření smlouvy  

o zřízení věcného břemene na uloţení a provozování NTL 

plynovodní přípojky na pozemku č. 919/2 v obci a k. ú. Čes-

ký Brod. Budoucím oprávněným je RWE Gas Net, s. r. o. 

Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usne-

sení, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 
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Fischera podpisem výše uvedené smlouvy budoucí o uzavře-

ní smlouvy o zřízení věcného břemene. 

10. VB – Na Louţi – ČEZ (43/2010). Rada města I. souhla-

sí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na uloţe-

ní a provozování kabelu NN na pozemku č. 919/3 v obci a k. 

ú. Český Brod. Oprávněným je ČEZ Distribuce a. s. Návrh 

smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení, II. 

pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera pod-

pisem výše uvedené smlouvy o zřízení věcného břemene, 

11. VB – Ţitomířská – RWE (44/2010). Rada města I. sou-

hlasí s uzavřením smlouvy budoucí o uzavření smlouvy  

o zřízení věcného břemene na uloţení a provozování NTL 

plynovodní přípojky na pozemku č. 919/6 v obci a k. ú. Čes-

ký Brod. Budoucím oprávněným je RWE Gas Net, s. r. o. 

Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usne-

sení, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem výše uvedené smlouvy budoucí o uzavře-

ní smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města 

Bc. Jakub Nekolný v. r., místostarosta města 

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 trikŧ a vizuálních efektŧ, které nebyly na 

evropské scéně pouţity. Hrají: D. Hŧlka, (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! 

POZÁRUČNÍ OPRAVY 

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77,  

ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572         

privat: 321 623 121 

K článku „Škola na výletě“ na straně 11 

http://www.cesbrod.czhttp://www.cesbrod.czhttp://www.cesbrod.cz   

informace z městainformace z městainformace z města   

Český BrodČeský BrodČeský Brod   
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              duben 2010 Ze škol a organizací 

ČESKOBRODSKÝ ZPRAVOD AJ 

Výběr z kniţních novinek za únor 2009 
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Naučná literatura 

BARRETT, David V.: Tajné spolky: pravda o templářích, zedná-

řích a jiných záhadných organizacích (Metafora) 

BROŽA, Vojtěch: Přehrady Čech, Moravy a Slezska (Knihy 555) 

Dějiny Egypta (Lidové noviny) 

DEJMEK, Jindřich: Československo, jeho sousedé a velmoci ve 

XX. století (1918 až 1992): vybrané kapitoly z dějin českoslo-

venské zahraniční politiky (Centrum pro ekonomiku a politiku) 

DOUGLAS, David: Ztracené kulty a tajemná náboženství: pozo-

ruhodné náboženské víry od úsvitu věků dodnes (Metafora) 

HROCH, Miroslav: Národy nejsou dílem náhody: příčiny a 

předpoklady utváření moderních evropských národů 

(Sociologické nakladatelství) 

KEJVALOVÁ, Lenka: Výživa dětí od A do Z. 2. díl (Vyšehrad) 

KELLER, Jan: Úvod do sociologie (Sociologické nakladatelství) 

KIŠOVÁ, Hana: Říkadla a jednoduchá cvičení: pro děti od koje-

neckého věku (Grada Publishing) 

LANGE, Henrik: 99 klasických filmů pro lidi v kalupu (Plus) 

LEVY, Joel: Atlantida a další ztracené civilizace: poznejte dějiny 

a moudrost Atlantidy, Lemurie, země Mu a dalších starověkých 

civilizací (Metafora) 

MOC, Jiří: Seriály od A do Z: lexikon českých seriálů (Česká 

televize) 

PAŘÍZEK, Antonín: Kniha o těhotenství a dítěti: český průvodce 

těhotenstvím, porodem, šestinedělím až do dvou let dítěte 

(Galén) 

PRIMAKOV, Jevgenij: Svět bez Ruska?: k čemu vede politická 

krátkozrakost (Ottovo nakladatelství) 

PRŮCHA, Jan: Pedagogická encyklopedie (Portál) 

ROSEN, Brenda: Ztracená města: legendární metropole dáv-

ných říší (Metafora) 

ŘÍČAN, Pavel: Psychologie osobnosti: obor v pohybu (Grada 

Publishing) 

STANFIELD, Lesley: Květiny háčkované a pletené: 100 krás-

ných vzorů ke zdobení oděvů, dárků i módních módních doplň-

ků (Metafora) 

STAUFFER, René: Tenisový génius Roger Federer a jeho příběh 

(Timy partners) 

TOMSOVÁ, Lenka, VÍTEK, Pavel, SIDOVSKÝ, Janis: Cesty, 

které voní jídlem: dobrodružství, zážitky a recepty ze čtyř konti-

nentů (Nakladatelství XYZ) 

Země: 400 jedinečných míst naší planety (Fragment) 

Literatura pro děti a mládež 

ALLISON, Jennifer: Pátračka Gilda a Duchova sonáta: detektiv-

ní příběh (Albatros) 

ANDERSEN, Hans Christian: Kreslené pohádky (CooBoo) 

ČERNÍK, Michal: Pohádkové dárky Josefa Lady: výbor z po-

hádkových ilustrací Josefa Lady (Albatros) 

DANIELS, Lucy: Pejsek ve sněhu (Albatros) 

FLANAGAN, John: Hraničářův učeň. Kniha sedmá, Obléhání 

Macindawu (Egmont ČR) 

KAHOUN, Jiří: Včelí medvídci a miminko (Albatros) 

LEVINE, Gail Carson: Zakletá Ella (Nakladatelství XYZ) 

LORD, Gabrielle: Spiknutí 365. 1. díl, Leden (Fragment) 

LORD, Gabrielle: Spiknutí 365. 2. díl, Únor (Fragment) 

Nebe, peklo, ráj: tyglík české poezie pro děti 20. století 

(Albatros) 

NICHOLLS, Matthew: Tajemství modrých třešní (Argo) 

PAVLOVIČ, Jozef: Veselí prvňáčci (Ottovo nakladatelství) 

Pohádky česky anglicky (Ottovo nakladatelství) 

STEKLAČ, Vojtěch: Pekelná třída & spol. Zlatá kreditka 

(Nakladatelství XYZ) 

ŠIKTANC, Karel: Hrad Svícen (Karolinum) 

Krásná literatura 

BISHOP, Anne: Dcera čisté krve: Černé drahokamy, Kniha 

první (Triton) 

BONDY, Egon: Ve všední den i v neděli...: výbor z básnického 

díla 1950-1994 (DharmaGaia) 

BROWN, Dan: Ztracený symbol (Argo) 

ČAPEK, Karel: Krakatit: komiks (Talpress) 

DIONNE, Karen: Bod mrazu (BB art) 

FRANCOVÁ, Renata: Jsem blbá, trapná, nesportovní! Prostě 

jenom ženská! (Thespis) 

GOODKIND, Terry: Zpovědnice. 2., Poslední čarodějovo pravi-

dlo (Classic) 

GROENING, Matt: Futurama: (p)ohyby v čase (Jota) 

GROFF, Lauren: Příšery templetonské (Host) 

HOWARD, Robert Ervin: Krok ze tmy: strašidelné povídky z let 

1925-1932 (Plus) 

JIRUŠKOVÁ, Blanka: Kočičí noci. 3. díl, Paní z peřejí (Straky na 

vrbě) 

KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa: Rozbité štěstí (Noxi) 

KRAUS, Ota B.: Obchodník se sny a jiné Galilejské povídky 

(Sefer) 

MECHNER, Jordan: Princ z Persie: komiks (Argo) 

NEFF, Ondřej: Celebrity (Plus) 

OZ, Amos: Příběh o lásce a tmě (Paseka) 

PEARS, Iain: Uloupená Madona: případ pro Jonathana Argylla 

a Flavii di Stefano (MoBa) 

PILCHER, Rosamunde: Letní hlasy (Baronet) 

PRANGE, Peter: Poslední harém (Knižní klub) 

ROTH, Philip: Umírající zvíře (Mladá fronta) 

SARAMAGO, José: Slepota (Plus) 

ŠALEV, Aner: Temná hmota (Plus) 

ŠAVRDA, Jaromír: Vězeň č. 1260 (Pulchra) 

ŠAVRDA, Jaromír: Ostrov v souostroví (Pulchra) 

ŠMÍD, Zdeněk: Starci na Aljašce aneb Proč bychom se ne-

zmrazili (Olympia) 

VRBA, Rudolf: Utekl jsem z Osvětimi (Sefer) 

XINDL X, ŠIMKOVIČOVÁ, Monika: Bruno v hlavě (Galén) 

http://www.knihovna-cbrod.cz
http://www.cesbrod.cz/
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Děti dětem aneb MEGAakce v sokolovně 

 
Corridoor ve spolupráci s TJ. Sokol v Českém Brodě připra-

vili pro děti poslední únorovou neděli cvičební odpoledne 

plné pohádkových postaviček – pohádkové řádění.  

 

Děti zde našly pohádku o pasáčkovi, kde musely překonat 

spolu s kouzelnou pohádkovou babičkou a pasáčkem nároč-

nou a nebezpečnou lávku, u Jeţibaby vylézt na vrcholek, 

jestli neuvidí v dálce světélko, s Karkulkou a vlkem se děti 

ocitly v opravdovém lese. Na stanovišti u vodníka a vodních 

víl děti občas odcházely trošku mokří, nezapomenutelná byla 

i včelka Mája a Vilík, kde děti plnily disciplínu, která je vyu 

ţívána u soutěţe Wellness týmŧ. A to ještě nebylo všechno, 

děti plnily úkoly s Popelkou, princeznami, opičkou Ţofkou, 

Ferdou Mravencem a Beruškou a dokonce mohly navštívit  

i skoro opravdové peklo. V prŧběhu akce nás navštívil i stále 

obdivovaný krteček. 

Hezké na této akci bylo, ţe pod vedením Elišky Strakošová 

si všechno připravily pro účastníky akce samy děti, několik 

ochotných maminek a tatínkŧ. Zájem necelé třístovky účast-

níkŧ nás ale překvapil, mile potěšil a dodal sílu do další prá-

ce s vědomím, ţe naše úsilí má smysl. Zájem ze strany rodi-

čŧ, kteří přišli společně s dětmi strávit odpoledne plné her, 

zastavit se, nespěchat a alespoň o víkendu proţít společné 

chvilky s dětmi, byl náš cíl. 

Monika Janstová (Ježibaba) 

Další stříbro putuje do Českého Brodu 

 
Krásná slunečná sobota a my, tým F, vyrážíme směr Praha-

Petřiny, s úmyslem získat další medaili do naší sbírky.  

 

 

Konkurence byla silná, ale my jsme obstály. Po dobře prove-

deném základním kole i finále jsme skončily na uspokojivém 

2. místě, přestoţe jsme cvičily s obnovenou sestavou. Ko-

nečný výsledek také ovlivnily dovednostní disciplíny. Na 

skákání přes švihadlo šly Čechovy sestry a na koberečky 

vyrazily Nikča Nalevajková a Verča Krutská. Náš úspěšný 

den jsme zakončily v ,,Mekáči“ i s naší trenérkou Elou. Ces-

ta domŧ vlakem byla plná smíchu a radosti. V březnu nás 

čekají další závody a my doufáme, ţe s novým vystoupením 

budeme alespoň tak úspěšné jako s tímto. Děkujeme našim 

trenérkám. Za tým F – Veronika Krutská 

TJ Sokol Český Brod ve spolupráci s II. ZŠ Český Brod pořádají  

Sportovní dětský tábor 
 
Termín konání: sobota 31. 7. - 7. 8. 2010 

Místo: Sejce – Častoboř – Slapské přehradní jezero, Střední Povltaví – Nalţovice – 15 km od Sedlčan 

Ubytování: chaty Mdu73-čtyřlŧţkové, hajáme v peřinkách J 

Stravování: vlastní kuchyně – jídlo 5× denně 

Doprava: frčíme hromadně od sokolovny autobusem 

Objekt: Tábor se nachází na mýtině uprostřed lesa, má vlastní sociální zařízení s teplou vodou a splachovacími záchody, tera-

su s jídelnou, hernu, sportovní hřiště a koupaliště 

Program: Indiáni a SPORT… lodě (kanoistika), míčové hry (volejbal, přehazka, vybíjená), softbal, střelba a turistika, noční 

bojovka, táboráky s kytarou 

Zdravotní dozor: pí. Kristina Jandová – dětská zdravotní sestra 

Cena: 3150 Kč 

Přihlášky: prosíme do 15. 4. 2010! Kapacita omezena!  

email: jana.bizkova@seznam.cz, tel.: 777974389 

Hledáme redaktora a kameramana pro tvorbu tele-
vizního zpravodajství v Českém Brodě a okolí. 
Jedná se o práci v projektu Digináves při České 
televizi. Vhodné zejména pro studenty, případně 
aktivní důchodce, kteří se zajímají o regionální 
zpravodajství a videotechniku. Pomozte s námi 
tvořit zpravodajství pro Českou televizi. Další in-
formace na:  

http://www.ct24.cz/diginaves/; televize@kolin.cz  

mailto:jana.bizkova@seznam.cz
http://www.ct24.cz/diginaves/
mailto:televize@kolin.cz
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ROMSKÉ OKÉNKO 

 
Vážení čtenáři, 

 opět přinášíme pokračování Romského okénka, rubriky, která vznikla v rámci Komunitního plánování sociálních služeb 

v našem městě. Tentokrát si přečtete o situaci romské národnostní menšiny u nás v posledních letech, ale také o koncepci 

řešení romské otázky. Nechybí zde již 5. kolo naší hádankářské soutěže. 

 

Romská národnostní menšina v demokratickém reţimu 

 
K romské národnostní menšině se při sčítání lidu 2001 přihlásilo celkem 11 746 osob. Podle kvalifikovaných odhadŧ se počet 

příslušníkŧ romské komunity v ČR pohybuje v rozmezí mezi 150 000 – 300 000 osob.  

V současnosti mezi hlavní prvky koncepce řešení romské otázky patří rozvoj vzdělávání, vyuţívání volného času dětí a změ-

na jejich hodnotového ţebříčku. Dŧleţitá je i osvěta a informovanost o romské kultuře jako takové, aby došlo k pochopení ze 

strany většinové společnosti a tím i k větší toleranci mezi lidmi.  

Vláda České republiky vyuţívá v otázkách romské národnostní menšiny pracovní a poradní orgán zvaný Rada vlády České 

republiky pro záleţitosti romské komunity, jejímţ cílem je podpora integrace romské komunity. Mimo jiné se zde připravují 

a posuzují podklady pro rozhodnutí vlády a podávají návrhy na rozdělení finančních prostředkŧ vyčleněných na podporu inte-

grace romské komunity. Současně podporuje informovanost a osvětu a aktivně spolupracuje s neziskovými a nestátními orga-

nizacemi, které svou činností přispívají k integraci romských komunit a současně také s krajskými a obecními samosprávami.  

V Českém Brodě zastává funkci romské koordinátorky Markéta Svobodová, která se v současné době zapojila do informační 

kampaně projektu „Dţa dureder – Pokračuj II“ Projekt nabízí romským studentŧm 2., 3. a 4. ročníkŧ středních škol a zároveň 

také dřívějším absolventŧm středních škol do 26 let bezplatné přípravné kurzy na přijímací zkoušky na vysoké školy všech 

oborŧ. „S přípravnými kurzy má Občanské sdruţení SLOVO 21 jiţ šestiletou zkušenost a úspěšnost absolventŧ kurzŧ u přijí-

macího řízení je přes 50%. Kurzy tak přispěly k tomu, ţe na vysoké školy bylo přijato 113 romských středoškolákŧ,“ uvedla 

romská koordinátorka Markéta Svobodová.  

Romové, kteří studují, pracují, přijímají hodnoty většinové společnosti a částečně se vyčlení z prostředí, ve kterém vyrŧstali, 

se poté mnohdy setkávají se zjištěním, ţe nejsou jiţ pozitivně přijímáni vlastní romskou komunitou. Pro celkový rozvoj spo-

lečnosti je i přesto dŧleţité podporovat kaţdého jednotlivce, který se rozhodne na sobě pracovat. 

Veronika Svěcená, koordinátorka plánování sociálních sluţeb  

 

ROMSKÉ HÁDANKY 

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

5. hádanka Hin man ajso čhavo, thoves les tele, rovel, hazdes les upre, rovel. 

 „Mám takového syna – poloţíš ho, pláče, zdvihneš ho, pláče.“ 

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

Ti z Vás, kteří v prŧběhu soutěţe uhodnou nejvíce hádanek, získají zajímavé věcné ceny  

od firmy DM Elektro „U Heřtusŧ“. 

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  

 

Občanské sdruţení LECCOS 

 
Poskytuje a rozvíjí v Českém Brodě a jeho okolí sociální služby a aktivity ve prospěch rodiny, dětí a mládeže. Vytváří progra-

my pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let a pro rodiče s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené. Provozuje Nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice, Mateřské centrum Kostička a pořádá akce pro veřejnost. 

 

Co plánujeme 

 
JAK NAUČIT DĚTI HOSPODAŘIT S KAPESNÝM?  

 

Čtvrtek 15. dubna 2010 od 16.30 do 17.30 v MC Kostička 

Připravili jsme pro Vás příjemné besedování s finanční poradkyní ČSOB paní Janou Poláčkovou  

u kávy a domácího moučníku, která nám poradí pár zajímavých typŧ. 

mailto:info@leccos.cz


  999                                                                                                       duben 2010duben 2010 

9 

Po dobu besedy bude otevřena VOLNÁ HERNA. 

VÝLET DO MC Oáza v ČESKÉ KAMENICI (Účast pouze po závazném přihlášení) 

 

Sobota 24. dubna 2010  

Také díky Vám, kteří jste vyuţili moţností naší burzy dětského oblečení na podzim 2009, jsme mohli podpořit mateřské cen-

trum Oáza (www.mcoaza.estranky.cz), které bylo postiţeno letními přívalovými dešti. 

Výtěţek z burzy 5 tisíc Kč jsme zaslali tomuto mateřskému centru na opravu části zničených prostor. Jako poděkování jsme 

získali pozvání do MC Oáza. 

 

PROGRAM PRO DĚTI I RODIČE 

 

Příjezd do České Kamenice kolem 10. hodiny. (společný odjezd z Českého Brodu neorganizován) 

Prohlídka prostor mateřského centra MC Oáza 

Společný oběd (hlaste předem počet obědŧ) 

Prohlídka města a jeho okolí 

Soutěţe pro děti – v případě dobrého počasí i opékání buřtíkŧ 

Dle zájmu přespání v MC Oáza ve vlastním spacáku, (hlaste předem, jestli v Oáze budete spát) 

Plánovaný odjezd v neděli dopoledne, (společný odjezd z České Kamenice neorganizován) 

 

Zájemci, hlaste se v MC Kostička nebo na tel.: 321 620 287, e-mail: sluzba.mc@leccos.cz 

Táta v centru aneb muţi v rodinném i komunitním ţivotě – workshop 

Úterý 27. dubna 2010 v MC Kostička 

Hodně se dnes mluví o aktivním otcovství. Co to vlastně je? Měli by muţi více krmit děti, více ţehlit, více chodit na třídní 

aktivy? A měli by omezit své osobní a pracovní aktivity? Samé poţadavky… A málo informací, diskuse, podpory.  

Workshop ukáţe aktivní otcovství jako fenomén doby i jako osobní projekt. Nabídne rady, tipy a zdroje pro rodičovskou péči 

a pro slaďování rodiny a práce. Navíc poskytne prostor pro diskusi o tom, co mŧţe udělat centrum pro otce a naopak.  

Workshop je určen pro otce, pro personál mateřského centra a pro všechny, které toto téma zajímá. Povede jej PhDr. Martin 

Jára z Ligy otevřených muţŧ, www.ilom.cz.  

Informace a dotazy: petra@leccos.cz nebo martin.jara@ilom.cz 

 

10 let LECCOS aneb OSLAVTE TO S NÁMI! 

 

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

oslavy s pestrým programem nejen pro děti, které proběhnou v polovině června. 

10 let LECCOS – VÝSTAVA – 2. 5. – 11. 6. 2010 v Kavárně u Madony 

O historii a činnosti Občanského sdruţení LECCOS. Součástí bude také výstava fotografií ke kampani Sítě mateřských cen-

ter „Táta dneska frčí“.  

Slavnostní vernisáţ proběhne v neděli 2. 5. 2010 od 16 hodin. 

10 let LECCOS aneb OSLAVTE TO S NÁMI! 

12. 6. 2010 v českobrodském parku od 14 hodin.  

K účasti na těchto slavnostech jsme přizvali další organizace a sdruţení z města i z nedalekého okolí. Představí se například 

ţáci místních základních škol, děti z MC Kostička nebo děti z Dětského domova v Býchorech se svým dramatickým či taneč-

ním vystoupením. MC Kostička a NZDM Klub Zvonice připraví pro děti tvořivé dílny. Nebudou chybět loutková divadla 

(Divadlo Emillion, Brodivadlo), ale také program pro rodiče a všechny, kteří do parku zavítají – Koncert komorního orchest-

ru Vox Bohemica, vystoupení divadelního souboru ZaZrakem nebo hudební vystoupení 2 členŧ kapely Vypsaná fixa – Mardi 

a Pitrs jen s kytarou a bubnem.  

Další informace o programu naleznete na www.leccos.cz 

 

Co jsme podnikli 
Beseda na téma HYPERAKTIVITA u dětí, čtvrtek 25. 2. 2010 od 15 hodin v Kavárně u Madony. Beseda na toto téma 

s paní Mgr. Terezií Pemovou, Dis. 

Co je přirozená dětská ţivost a kdy uţ se jedná o hyperaktivitu? 

Jak dlouho má udrţet pozornost předškolák? 

A kdy mŧţeme mluvit o poruše pozornosti? 

V jakém věku lze poznat, ţe Vaše dítě mŧţe mít obtíţe se soustředěním? 

Kdy je dítě zlobivé, vzdorovité a vzteklé, a kdy se jedná o impulzivitu, která je jedním z projevŧ poruchy pozornosti  

s hyperaktivitou? 

Odpovědi na tyto a spousty dalších otázek se dozvěděli všichni, kteří zavítali na tuto besedu. Kromě rodičŧ i prarodičŧ přišly 

také učitelky z místní základní školy. Po zajímavé a přínosné přednášce, konkrétních dotazech a krátké diskuzi, tu byl prostor 

i pro osobní pohovor, kde mohli ti, kteří měli zájem probrat s paní Terezií konkrétní nesnáze, s kterými se setkávají. 

http://www.mcoaza.estranky.cz
mailto:sluzba.mc@leccos.cz
http://www.ilom.cz/
https://webmail.active24.cz/horde/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=1585##
https://webmail.active24.cz/horde/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=1585##
http://www.leccos.cz/
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Více informací naleznete na www.hyperaktivita.cz – webových stránkách občanského sdruţení HYPERAKTIVITA – Institut 

pro studium a terapii hyperaktivity a poruch pozornosti. 

 

MALÝ MAŠKARNÍ BÁL v rámci krouţku ŠKATULATA HEJBEJTE SE II 
 

Pondělí 22. 2. 2010 od 13 do 14 hodin v prostorách ÚSP Zvoneček Bylany 

Cvičení v maskách pro děti ve věku od 4 do 7 let, pod vedením lektorky Mgr. Šárky Houšové. 

Na náš malý maškarní bál přišlo asi 14 dětí. Rodiče tentokrát zŧstali, aby viděli, jak si děti cvičení v maskách uţívají. A děti 

to opravdu moc bavilo – skákaly na trampolíně, přetahovaly se pomocí lana, jezdily na lavičce-klouzačce, skákaly přes pře-

káţky, hrály si na sochy a za zvuku hudby si společně i zatančily. Všechny krásné masky dostaly na konci za odměnu diplom, 

ale také omalovánky, píšťalku nebo jojo a drobné sladkosti. Děkujeme Cukrárně M a Z Kašovi za sponzorský dar v podobě 

sladkých odměn a České pojišťovně za drobné věcné dárky. 

 

VÝTVARNÁ DÍLNA – MASOPUSTNÍ MASKY a jejich tradice v Čechách  
 

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

Na této výtvarné dílně jsme si pod vedením lektorky krouţku výtvarné čarování Soni Šiklové povídali o tradici masopustu  

v Čechách, ale především jsme vyráběli masopustní masky pomocí škrobu. Výroba škrobových masek je poměrně náročná, 

takţe se do ní vrhly spíše maminky. Pro děti byly připraveny papírové škrabošky, které si dle vlastní fantazie pomalovaly  

a vyzdobily. Připravené škrobové masky jsme nechali doschnout a na příští výtvarné dílně za týden si je děti pomalují. Děti  

i maminky nadchla myšlenka udělat si malý masopustní prŧvod a tak jsme všichni vyrazili do ulic Českého Brodu. Společně 

se svými maminkami prošly děti vybavené hudebními nástroji a především vlastnoručně vyzdobenými škraboškami centrem 

města. 

Akce proběhla v rámci kampaně „Masopust“ pořádané Sítí mateřských center. 

Regiony České republiky – Společná výstava měst, obcí, mikroregionŧ a podnikatelŧ 12. aţ 14. února 2010 

Na této výstavě jsme prezentovali naše sdruţení v rámci stánkŧ města Český Brod a Regionu Pošembeří o.p.s. 

Více informací naleznete na www.leccos.cz 

Občanské sdruţení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje  

sociální sluţby pro občany z kraje společnosti, materiální pomoc sociálně potřebným,  

azylové ubytování i pracovní příleţitost. 

PŘIPRAVUJE VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM ČESKÝ BROD 

SBÍRKU POUŢITÉHO OŠACENÍ 

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) 

Lŧţkovin, prostěradel, ručníkŧ, utěrek a záclon 

Látek (minimálně 1m2, prosíme, nenoste odřezky a malé zbytky látek) 

Domácích potřeb (nádobí černé i bílé, skleničky – vše jen nepoškozené) 

Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářŧ a dek 

Obuvi – veškeré nepoškozené 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŦŢEME 

Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace a koberce 

Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky 

Znečištěný a vlhký textil 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlŧ nebo krabic, aby se nepoškodily  

transportem. 

Sbírka se uskuteční pravděpodobně v měsíci květnu, sběrné místo bude na radnici  

v přízemí budovy – svatební síň. Termín bude zveřejněn ve vývěsní skříňce MKIC  

a na internetových stránkách města Český Brod.  

Děkujeme za Vaši pomoc 

Bliţší informace na tel. 224 316 800, 224 317 203 

Více na www. diakoniebroumov.org 

http://www.hyperaktivita.cz
http://www.leccos.cz/
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Škola na výletě 

 
Dne 25. 2. 2010 vyrazily třídy 4. A a 5. 

B 1. ZŠ na výlet do libereckého IQ par-

ku. IQ park je prvním zábavně-

naučným centrem v České republice.  

 

Jeho cílem je přiblíţit dětem i dospě-

lým vědu, techniku a přírodní vědy tím, 

ţe si návštěvníci vše sami vyzkouší. 

Najdeme zde více neţ 200 interaktiv-

ních, zábavných i poučných exponátŧ. 

My jsme zde měli objednaný lektorský 

program na téma Voda. Děti si pod 

vedením lektora vyzkoušely jednodu-

ché pokusy, pomocí nichţ zjistily rŧzné 

vlastnosti vody. Po přednášce se děti 

rozešly po celém areálu a uţívaly si 

toho, ţe mohou vše samy vyzkoušet. 

Kromě mnoha pokusŧ luštily rébusy, 

procházely zrcadlovým bludištěm, ro-

tujícím tunelem, ale také se seznámily 

s lidskými smysly a s optikou. Některé 

děti si vyzkoušely, jaké to je pohybovat 

se pomocí invalidního vozíku. 

Co se Ti v IQ parku líbilo nejvíce? 

 

Nejvíc se mi líbilo zrcadlové bludiště. 

Hodně lidí tam naráţelo do zrcadel, ale 

já ne. Sledovala jsem totiţ zrcadla, jak 

začínají u země. Taky se mi líbily bub-

liny, kde to hodně klouzalo. BÁRA 

Líbil se mi pohyblivý tunel, protoţe 

jsem tam svítila. Také se mi líbily po-

kusy s bublinami. ŠÁRKA 

Líbila se mi přednáška o vodě, optické 

klamy a satelit, který přenáší zvuky, 

obtisk těla a hasičská tyč. KUBA 

Zajímavé bylo vyzkoušet si jízdu na 

invalidním vozíku. Ještě se mi líbily 

pokusy s vodou a točící most. STAN-

DA 

V IQ parku se mi nejvíc líbil otáčející 

se tunel s ultrafialovým zářením a jízda 

na vozíku. Nejvíc mě zarazilo, kdyţ 

jsem mluvil do jednoho satelitu a ono 

se to ozvalo ve druhém satelitu na kon-

ci místnosti. MATĚJ 

Líbil se mi zrcadlový labyrint, pokusy 

s optikou a lyţařský trenaţér. Na něm 

mi to šlo. DAVID 

Markéta Slavíková + třída 4. A 

 

Ţáci 8. A 1. ZŠ na divadelním 

představení Lakomec 

 
Dne 25. 2. 2010 jsme vyrazili do diva-

dla v Kolíně. Byli jsme na představení 

známé Moliérovy hry Lakomec, které 

většina z nás viděla poprvé. 

 

Do divadla jela jen třída 8. A, na dopl-

nění se přidali ţáci 8. B. Toto předsta-

vení nastudovali členové kladenského 

divadla. Všem se představení velmi 

líbilo, jelikoţ bylo podané moderní  

a vtipnou formou. 

Kolínské divadlo je velká a prostorná 

budova. Při představení se cítíte pohod-

ně a mŧţete v klidu vnímat divadelní 

hru. Zaměstnanci jsou zdvořilí a pří-

jemní. Pokud jste se nesetkali 

s Lakomcem od Moliéra v psané ani ve 

filmové podobě, máme pro vás krátký 

úryvek z filmové databáze Čsfd: 

Starý skrblík Harpagon žije velmi stříd-

mým životem, přestože se mu podařilo 

nahromadit značné bohatství. Aby ho 

nikdo neokradl, většinu svých zlatých 

mincí uschová do pevné truhly, kterou 

v noci zakope na zahradě. Jenže po 

čase začne mít Harpagon pocit, že by 

mohl být ještě bohatší. Rozhodne se 

proto, že svou dceru provdá za majet-

ného nápadníka, který navíc nevyžadu-

je od nevěsty žádné věno. Sám se chce 

ve stejný den, aby co nejvíce ušetřil, 

oženit s bohatou dědičkou. Avšak jeho 

dokonalý plán má několik háčků. Dce-

ra je až po uši zamilovaná do úplně 

jiného mladíka a dědička, kterou si 

chce vzít, se zamiluje do jeho vlastního 

syna… 

Christina de Brito a Kateřina Čechová 

 

Čtvrťáci v anglickém divadle 

 
„Jackie a zlý obr“ je název anglického 

představení, které navštívili čtvrťáci  

z 2. ZŠ Český Brod.  

 

V pátek 26. 2. 2010 vyrazili společně 

se svými učitelkami anglického jazyka 

do Prahy. Po celou dobu kouzelného 

představení se skvěle bavili a aktivně 

spolupracovali s Jackie (viz foto), aby 

přemohli zlého obra. Naše Anička se 

na pódiu proměnila v nádherný naroze-

ninový dort. Děti si nejen procvičily 

slovíčka, ale také si s herci třikrát za-

zpívaly. Všichni jsme proţili hezké 

dopoledne s angličtinou. Celkový do-

jem vystihl Aleš. Na otázku, jak se jim 

líbilo anglické divadlo, odpověděl la-

konicky: „Lepší neţ český.“ 

Eva Batelová, Petra Veverková 

 

Herní den skautŧ, vlčat  

a světlušek ze střediska  

Ing. Ládi Nováka 

 
Ve středu 10. 2. 2010 se v naší skautské 

klubovně v Kollárově ulici odehrál 

herní den, který měl dětem poskytnout 

jiné možnosti užívání si volného času 

prázdnin než doma.  

Začínali jsme od 9 hodin a ihned se 

v teplém koutě okolo kamen pustili do 

zajímavé hry „Farma“ od sourozencŧ 

Polákových. Děti měly zaloţit svou 

vlastní farmu, kde budou ve výsledku 

všechna zvířátka obsaţená ve hře. 

Ovšem nebylo to tak snadné. Kaţdou 

chvíli přišel vlk a farma se musela začít 

stavět znova od základŧ. 

Kromě této počáteční hry jsme hráli se 

staršími dětmi Dračí doupě. Všichni ve 
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hře stačili splnit pět úkolŧ (moţná  

i proto jsme hráli pět hodin), které sku-

pince dobrodruhŧ (dětí) uloţil moudrý 

druid. 

Mladší zatím hrály spoustu dalších her 

jako Carcassone, Člověče nezlob se, 

Ţíţalky a jiţ tradiční hru Závody moto-

rek. Tuto hru nám vţdy přinese náš 

bývalý vŧdce střediska Miroslav Stárek 

známý pod přezdívkou Dědeček. Děde-

ček je kaţdoročním účastníkem herní-

ho dne a velký zásobitel her. 

Končili jsme rŧzně. Někdo během obě-

da, jiný kolem čtvrté hodiny odpolední 

a ti nejhravější aţ po páté. 

Musím říct, ţe i kdyţ se to nezdá, tak 

děti nezapomněly hrát klasické desko-

vé hry a karty ani v době počítačŧ. Jsou 

v nich velice zdatné a nejednoho ve-

doucího obehrají. Coţ byl především 

mŧj případ ve hře Carcassone, kde 

jsem obsadil suverénně poslední místo. 

Budu muset trénovat do dalšího herní-

ho dne. 

Tom Dvořáček  
 
Městské kulturní a informační  

centrum zve na přednášku terapeutky 

Jindry Chuchlové 

 

JAK ŢÍT SVOBODNĚ  

A ŠŤASTNĚ aneb seznámení 

s terapeutickou metodou RUŠ 

Čtvrtek 29. 4. 2010 od 17.00 hodin, 

I. patro budovy MKIC. Vstup volný. 

 

N 
áš ţivotní scénář – všechny 

situace, vztahy, události, jsou 

jen přesným zrcadlením obsa-

hu našeho podvědomí – programŧ po-

zitivních a také těch negativních. Ně-

k t e r é  p r o g r a m y  j s m e  s i  

v prŧběhu svého ţivota v emočně vy-

pjatých situacích vytvořili sami, někte-

ré jsou v nás uloţeny jako otisky trau-

mat z generací, přes které k nám přišel 

ţivot.  

To vše nás skrytě ovlivňuje-náš úhel 

pohledu, naše reakce, jednání. 

Zde je pŧvod všech našich nepříjem-

ných pocitŧ, problémŧ, bolestí, neú-

spěchŧ, stresŧ… Metoda RUŠ se 

zaměřuje cíleným vedením na vyhle-

dávání¨a následné zpracování nega-

tivních programŧ (nazývané také 

třeba blokŧ, vzorcŧ, přesvědčení). Je 

to moderní, jednoduchá, praktická, 

logická a věcná metoda pro současné-

ho člověka. Tím, ţe přímočaře řeší 

skutečné příčiny aktuálních problémŧ 

– rychle a úplně – je jedinečná. Po 

zpracování je neţádoucí program  

z vašeho podvědomí odstraněn a pře-

stává vám komplikovat ţivot. 

Jindra Chuchlová 

 

informace na telefonu 321 612 218-9 

TV a Rozhlasová redakce Kolín informuje… 

 
Dne 12. 3. 2010 nás navštívil pan Jan Figar a na základě učiněné dohody nám 

zaslal základní informace o projektu Digináves, což je pojekt pro filmaře-

neprofesionály. Věnujte pozornost jeho řádkům a zvažte své zapojení do tohoto 

celostátního projektu. Je to šance pro budoucí dokumentaristy (redaktory a kame-

ramany), kterých je v regionech stále nedostatek… 

 

…krátce o naší redakci. Pracujeme formou zájmového útvaru při DDM Kolín  

a jsme zapojeni do celostátního projektu Digináves při České televizi. Jedná se  

o zapojení filmařŧ-neprofesionálŧ do tvorby televizního zpravodajství. Naše prá-

ce je řízena lektorsky Českou televizí a reportáţe odpovídají všem poţadavkŧm 

na standardní TV reportáţe. Ty nejlepší bývají odvysílány v pořadu Zajímavosti  

z regionŧ. Dále vytváříme také rozhlasové reportáţe pro www.kolin.cz.  

Scházíme se kaţdé úterý od 14 do 18 hodin v budově DDM Kolín. Práce v naší 

redakci je zejména vhodná pro studenty, kteří chtějí studovat ţurnalistiku ne-

bo FAMU. Také pro nás pracují dŧchodci, jejichţ bohaté zkušenosti velice vítá-

me. Jen bych chtěl zdŧraznit, ţe se nejedná o ziskovou aktivitu a celá naše práce 

je postavena zejména na velkém fandovství pro region a zpravodajství z malých 

regionŧ, které je pod úrovní vnímání současných médií. Česká televize je v tomto 

směru prŧkopníkem. 

Těšíme se na váš zájem a spolupráci. Volejte, pište, informujte se našich webech. 

Jan Figar 

Česká televize 

Projekt Digináves, Studio DDM Kolín 

Praţská 161, 28002 Kolín, tel. 606234618 

televize@kolin.cz; http://www.ct24.cz/diginaves/; http://televize.kolin.cz/; 

www.kolin.cz 

K
 č

lá
n

k
u

 „
Š

k
o

la
 n

a
 v

ýl
et

ě“
 n

a
 s

tr
a
n

ě 
1
1
 

http://www.kolin.cz
mailto:televize@kolin.cz
http://www.ct24.cz/diginaves/
http://televize.kolin.cz/
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Historické miniatury z Českobrodska 

Z pokladŧ Podlipanského muzea… 

O nerealizovaném projektu přestavby chrámu sv. Gotharda 

v Českém Brodě 

 
V dalším díle jakéhosi seriálu o zajímavých fotografiích, pohlednicích a plánech z českobrodského muzea bych 

Vám rád v tuto Velikonoční dobu představil poměrně neznámý, ovšem nikdy nerealizovaný projekt na přestavbu  

a obnovu jedné z nejvýznamnějších památek našeho města – děkanského kostela sv. Gotharda.  

 

N 
ejprve se však jen krátce zastavme u jeho dějin. Na jeho místě byl někdy mezi lety 1134–1139 postaven 

malý románský kostelík (místní tradice klade dobu jeho vzniku do roku 1136), který byl následně zasvě-

cen bavorskému biskupovi sv. Gothardovi, jenţ byl svatořečen roku 1131. Poněvadţ jeho ostatky získal 

krátce nato praţský biskup, který byl zároveň stavitelem brodského kostelíka, měl je volně k dispozici a mohl je-

jich část darovat do Brodu (ve středověku totiţ platila zásada, ţe kaţdý kostel má mít alespoň malou část z ostatku 

toho světce, kterému byl zasvěcen) – sv. Gothard je patronem proti krupobití a modlí se k němu všichni, kdo mají 

dnu a revmatismus. V prŧběhu 14. století přestavělo město drobnou stavbu na gotickou trojlodní baziliku (tj. 

s prostřední lodí výrazně vyšší) se dvěma věţemi v prŧčelí. Kdyţ roku 1421 dobyli město husité, podle svého 

zvyku uzavřeli v kostele kolem 18 kněţí a mnoho místních katolíkŧ a následně je upálili – při tomto poţáru se 

pochopitelně zřítila i klenba a střecha. Dnešní charakteristickou podobu s netypickou věţí a dynamickým prŧče-

lím získal chrám při přestavbě v letech 1765–1772 podle projektu významného architekta J. J. Wircha. Na počát-

ku 20. století byl uţ stav kostela opět velmi špatný a nevyhnutelně potřeboval zásadní opravu. Redaktor Jozef 

Miškovský v Našich hlasech roku 1910 (č. 53) napsal – kostel propadá kvapem zkáze. Na štědrý večer padající 

kusy zdiva a tašek div nezabily paní Havlíkovou, někdy ráno na Boží hod propadlo se pak kus střechy i s laťovím. 

…Až za vzniklé paniky – nechceme ovšem býti dobrými proroky – budou vynášeti z kostela hromádky mrtvolek 

našich nevinných umačkaných dětí, nevíme, na koho se bude svádět vina. Město Český Brod, patron kostela, totiţ 

tehdy dlouho odmítalo uvolnit na obnovu peníze. Teprve roku 1912 k uvolnění peněz městské zastupitelstvo svo-

lilo, i kdyţ uţ roku 1906 oslovilo praţského architekta Františka Mikše k vypracování plánŧ na generální opravu. 

Architekt Mikš tehdy vyhotovil celkem tři projekty, z nichţ jeden vám právě dnes představujeme. Mělo při něm 

dojít k vysoce radikální regotizaci celé stavby (včetně interiéru), včetně ubourání prŧčelí i celé věţe. Musíme si 

uvědomit, ţe celá druhá polovina 19. století se nese v duchu historizujících slohŧ a purismu, kdy se památky ve 

velkém přestavují tak, aby vypadaly slohově jednotně a zároveň co nejvíc starobyle – stačí uvést případ hradu 

Karlštejna, katedrály sv. Víta nebo nedalekého kostela sv. Štěpána v Kouřimi či kostel sv. Bartoloměje v Kolíně. 

Tehdy také upadlo baroko v nemilost většiny odborné společnosti a převládl názor, ţe baroko je úpadkovým slo-

hem (dokonce se mu posměšně říkalo „copatý sloh“) – proto mnozí kněţí likvidují barokní mobiliáře chrámŧ  

a nechávají je často regotizovat (v Kostelci nad Černými lesy dokonce děkan Hodinář nechal odstranit z náměstí  

i Morový sloup). Nakonec ale v Českém Brodě zvítězila varianta výrazně nejlevnější, tj. kostel nepřestavovat  

a jen ho celý dŧkladně zevnitř i zvenku opravit, coţ bylo z dnešního pohledu rozhodnutí šťastné.  

 Od této doby uplynulo sto let a problém se stavem kostela opět doslova buší na dveře – v uplynulých letech byla 

sice opravena fasáda a věţ v prŧčelí, ovšem jen úsporně a nedávno opět začaly opadávat kusy omítky. V sobotu 

13. března 2010 se pak zřítila velká část korunní římsy i s kusem zdiva a je jen otázkou času, který úsek římsy ji 

bude následovat. Ani střecha není o poznání v lepším stavu. Z tohoto dŧvodu musel být urychleně uzavřen prostor 

před hlavním vchodem. Vše je opět otázkou jen a jen peněz. Plný význam této pamětihodnosti si kaţdý obyvatel 

našeho města uvědomí tehdy, podívá-li se na libovolný propagační materiál Českého Brodu – na drtivé většině 

z nich je zachycen či prezentován také děkanský chrám, nejstarší dochovaná stavba ve městě. 

 

Vl. J. Mrvík 



  141414                                                                                                       duben 2010duben 2010 

14 

Jeden ze tří projektŧ přestavby kostela sv. Gotharda od praţského architekta Františka Mikše z roku 1906, který ne-

byl nikdy realizován.                                                                                              k článku  Vl. J. Mrvíka na předchozí straně 
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PRONÁJEM HAL  

V KOSTELCI n. Č. LESY 

Pronajmeme skladovací nebo  

i výrobní prostory od 30m2, 

50m2,66m2, 520m2. 

Hala zateplená 182 m2, ostatní  

nezateplené v uzavřeném areálu. 

Cena od 45 Kč/m2/měsíc. 

Telefon: 731 585 864 

Inzerujte v ČBZ! Je to levné a účinné! 

Informace a příjem v MKIC přízemí. 

MKICMKIC  
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 Hledám pronájem obchodu 

v Českém Brod do 30m2  

na dětské oděvy. 

       Tel. 777 284 433 

 

 NEBANKOVNÍ PŦJČKY  

BEZ POPLATKŦ 

 

Více na tel. 777 284 433, 731 524 677 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM  

ČESKÝ BROD 

náměstí Arnošta z Pardubic č. 1 

pořádá zájezd pro děti a doprovod do divadla S + H v Praze  

ZPĚT VE SVÉM DOMOVSKÉM DIVADLE VZPĚT VE SVÉM DOMOVSKÉM DIVADLE V  DEJVICÍCH DEJVICÍCH   

na pohádku  

HURVÍNEK UŢ ZASE ZLOBÍHURVÍNEK UŢ ZASE ZLOBÍ  
neděle 18. dubna 2010 

cena celkem 210 Kč 

odjezd v 12.30 hod. od MKIC 

Informace a předprodej vstupenek na tel. 321 612 217 – 8 

v přízemí budovy MKIC po – pá 8.00 – 17.00 hodin 

e-mail nyvltova@cesbrod.cz 

Vstupenky nutno vyzvednout nejdéle týden před představením 

Změna programu vyhrazena 

Jedná se o sběr tonerů, které se mohou 

ukládat na sběrném dvoře Technických 
služeb pro všechny subjekty zdarma. 

Technické služby uzavřely smlouvu na  

Technické sluţby Český Brod Technické sluţby Český Brod   

informují občany…informují občany…  

N
ov
ink

a!
 

tento odběr s firmou OTTO 

office.Tuto akci zaštiťuje firma 
Asekol. Informace také na: 

http://sbirej-toner.cz 
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Sportovní víkend s plnou penzí 

s Janou Bízkovou a Petrou Šoufkovou  
Hlídání dětí 4 – 12 let v době cvičení maminek! 

 

5 lekcí cvičení – bodystyling, aerobic, dance AE, poweryoga 

plná penze 

společný výlet 

volný vstup do bazénu a vířivky 

zábavné plavání dětí 

hlídání dětí v době cvičení 

TERMÍN: 16. 4. – 18. 4. 2010 

 

Černý Důl – hotel Aurum*** 
 

Poloha: 150 m od centra obce Černý Důl a 500 m od lyžařského areálu Špičák 
Ubytování: dvoulůžkové pokoje vybavené koupelnou, WC, TV/SAT, telefonem, rádiem, centrálním videem, Wi-Fi 
a klimatizací.  
Stravování: plná penze – snídaně formou bufetu, oběd a večeře servírovaná 
Vybavení a služby: bazén, whirlpool, masáže, posilovna, sauna, solárium, recepce, restaurace, lobby bar, noční 
bar, letní terasa, pivnice, dětský koutek a dětské hřiště,  
Možnost dalšího vyžití: půjčovna kol, tenisové kurty, kuželky, šipky, fotbálek, kulečník 
Výlety: Černá hora (4,5 km), Hornická stezka Berghaus (4 km), Krkonošské muzeum ve Vrchlabí (10 km) 

CENA:  2.290 Kč 
Dítě 0 – 3,99 let se 2 dosp. (bez nároku na lůžko a stravu) ZDARMA 
Dítě 4 + 5 let s hlídáním v době cvičení (bez nároku na lůžko a stravu), se 2 dosp. 500 Kč 
Dítě 6 – 11,99 let s pl. penzí, hlídáním v době cvičení, i s 1 dosp. 1.450 Kč 
Cena zahrnuje: 

5 lekcí cvičení – bodystyling, aerobic, dance AE, poweryoga 

ubytování ve 2-lůžkových pokojích s možností přistýlky 

program pro děti v době cvičení maminek (4 – 11.99 let) 

Stravování – plná penze  

společný výlet pro maminky i děti 

vstup do bazénu a vířivky 

pobytovou taxu a parkovné 

 
 

 

 

 

 

 

POBYT ZAČÍNÁ V PÁTEK UBYTOVÁNÍM PO 16.00, VEČERNÍM CVIČENÍM A VEČEŘÍ. KONČÍ V NEDĚLI 

DOPOLEDNÍM CVIČENÍM A OBĚDEM. 

POKOJE JE NUTNÉ VYKLIDIT V NEDĚLI DO 10.30 HOD. 

POBYT S PROGRAMEM BUDE REALIZOVÁN PŘI MINIMÁLNÍM POČTU 20-TI CVIČÍCÍCH OSOB. CES-

TOVNÍ KANCELÁŘ SI VYHRAZUJE PRÁVO PŘIZPŦSOBIT PROGRAM POČTU A ZDATNOSTI CVIČÍCÍCH.  

NEDÍLNOU SOUČÁST SMLUVNÍHO VZTAHU TVOŘÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK, KTERÉ POZORNĚ PRO-

STUDUJTE PŘED SVÝM PODPISEM. 

 

PŘIHLÁŠKY A VEŠKERÉ INFORMACE: 

 

JANA BÍZKOVÁ, TEL.: 777 974 389 



  191919                                                                                                       duben 2010duben 2010 

19 

XVI. OKRUH ČESKOBRODSKÝ 

MEMORIAL OTAKARA JENÍKA 

1. května 2010 

Místo konání: Husovo náměstí 

Pořadatel závodu: Veteran Car Club Český Brod 

 
Doprovodné akce Město Český Brod a MKIC 

 

09.00 – 10.00 příjezd účastníkŧ závodu 

10.00 – slavnostní zahájení starostou města p. Jaromírem Fischerem na Husově náměstí 

10.00 – 12.00 prezentace škol a místních organizací 

10.00 – 12.00 volná prohlídka podzemí a galerie Šatlava s výstavou Vladimír Císař – obrazy olej  

10.00 – 13.00 přehlídka vystavených veteránŧ 

10.15 – 13.00 Sbírky českobrodska – II. regionální setkání sběratelŧ starých pohlednic, majitelŧ his-

torických a jiných zajímavostí, výstava historických pohlednic, promítání filmu 1. máj 1962 – zase-

dací síň radnice. Akce je pořádána pod záštitou starosty města J. Fischera. 

13.00 Start závodu 

 

 

PREZENTACE MC KOSTIČKA pod vedením P. Čurgaliové, M. Mahálové 

PREZENTACE MŠ CHRÁŠŤANY pod vedením I. Vančurové 

ZŠaPrŠ ŢITOMÍŘSKÁ 1359 

PREZENTACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY TYRŠOVA 68 

PREZENTACE TJ SOKOL – PŘEDŠKOLÁCI pod vedením P. Čurgaliové, I. Bašusové 

PREZENTACE TJ SOKOL – PŘÍPRAVKA GYMNASTIKY pod vedením Jany Bízkové 

PREZENTACE o. s. CORRIDOOR – WELLNESS SPORT TEAM ELIŠKY STRAKOŠOVÉ 

 

Změna programu vyhrazena 
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S t y l T i n g a t i n g a
Tingatinga je výtvarný styl nesoucí jméno 
svého prvního představitele - Edwarda S. 
Tingatinga (1937-1972), z jižní Tanzanie  
z etnika Makua. V roce 1971 se začal plně 
věnovat malbě. Jeho umění se dostávalo stále 
větší pozornosti a proslulosti. V roce 1972 byl 
Tingatinga nešťastnou náhodou zastřelen 
a v malování v jeho stylu pokračovali čtyři 
žáci, pocházející z Tingatingova širšího příbu-
zenstva. K nim se postupně přidávali další 
umělci a dnes již pod pojem Tingatinga patří 
celé sdružení lidí - TACS (Tingatinga Arts 
Cooperative Society). Umělci tvoří svá díla 
přímo na ulicích nebo ve společné budově 
Morogoro Stores v Dar es Salaamu. Malují 
převážně na plátna olejovými rozpouštědlo-
vými barvami a typickým znakem stylu je 
obměňování motivů zvířat či lidských postav.

GALERIE ŠATLAVA
MKIC Český Brod

Prodejní výstava obrazů afrického umění



K článku „Čtvrťáci v anglickém divadle“
na straně 11

Děti na Maškarním bále, který proběhl v rámci
 kroužku Škatulata hejbejte se II, 

pořádaného MC Kostička


