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Kresba Jiří Filípek 

Za MUDr. Milošem Šálkem 
 

V pátek dne 23. dubna 2010 se přátelé, příbuzní a občané města rozlou-

čili v chrámu sv. Gotharda s MUDr. Milošem Šálkem, dlouholetým pri-

mářem chirurgického oddělení nemocnice v Českém Brodě, čestným ob-

čanem města. 

Je velmi obtížné vtěsnat do 

krátkého článku život takové 

osobnosti, jakou bezesporu 

MUDr. Miloš Šálek byl. Jeho 

význam pro rozvoj českobrod-

ského zdravotnictví je nespor-

ný a za zlepšení svých zdra-

votních problémů a mnohdy  

i za život jsou mu vděčni mno-

zí pacienti, které je možné 

počítat na stovky. Doktor Šá-

lek se tak řadí do dlouhého 

zástupu lékařů a zdravotníků, 

kteří jsou nějakým způsobem 

spjati s osudem českobrodské 

nemocnice, ať už jako její 

spoluzakladatelé nebo uznávaní medicínští odborníci a jejichž jména 

jsou s úctou předávána dalším generacím jako připomínka obětavých 

českých lékařů a zdravotníků, kterým je záchrana zdraví a života občanů 

tou nejvyšší životní prioritou. Ať není tato řada nikdy natrvalo přeruše-

na… 

U příležitosti stého výročí založení Nemocnice s poliklinikou v roce 2005 

řekl primář Šálek mimo jiné o nemocnici: „Na dobu svého působení ve 

zdejší nemocnici vzpomínám s uspokojením. Chirurgie je práce týmová  

a já jsem měl to štěstí, že mí nejbližší spolupracovníci byli po odborné  

i charakterové stránce opravdu kvalitní lidé…Od svého založení v roce 

1905 se nemocnice těšila plné důvěře občanů. Přál bych si, aby i nadále 

v ní nemocní nacházeli bezpečné místo, ve kterém najdou úlevu od svých 

bolestí a starostí, aby se zdrávi vraceli ke svým rodinám a práci… 

Projděme si stručně jeho život, jak ho popsal dlouholetý přítel a kolega 

MUDr. František Štěpánek.  

 

M 
iloš Šálek se narodil 4. února 1922 ve Znojmě, později studo-

val gymnázium v Jihlavě, kde za války maturoval. Po maturi-

tě byl totálně nasazen v továrně JAWA v Týnci nad Sázavou. 

Po skončení II. světové války se přihlásil na studium medicíny na Lékař-

ské fakultě Karlovy university v Praze. Na koleji bydlel s medikem Sy-

růčkem, později význačným naším virologem. Během studií medicíny se 

zaučoval na chirurgické klinice prof. Knoblocha na Bulovce. 

Primář Šálek promoval na Lékařské fakultě UK v roce 1950, po promoci 

nastoupil jako sekundární lékař v Benešově. V roce 1952 byl povolán na 

vojenskou presenční sluţbu, která se protáhla na 5 let. Tak zvaný 

„paragraf“. 

V roce 1959 nastoupil na chirurgické oddělení v Českém Brodě jako 

sekundární lékař, po odchodu primáře Lomského byl jmenován jeho ná-

stupcem. Jako přednosta chirurgického oddělení působil v této funkci aţ 

do odchodu do důchodu. 

Primář Šálek ve své funkci hojně uplatňoval své lékařské vědomosti  

i nabyté zkušenosti. Neustále se vzdělával, vyuţíval svých známostí  

s předními praţskými klinikami a styky s nimi neustále prohluboval  

a rozšiřoval. V Českém Brodě vybudoval chirurgické oddělení, které  
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bylo známé i mimo spádovou oblast českobrodské nemocni-

ce. Vzhledem k poloze Českého Brodu byl nucen řešit ur-

gentní případy při úrazech na silnicích I. stupně i při hro-

madných neštěstích, řešil velice moudře a obětavě první po-

moc i léčení po různých traumatologických, urologických  

a neurochirurgických příhodách. 

Jako přednosta chirurgického oddělení vychoval mnoho 

zdatných chirurgů i obvodních lékařů, kteří na něho stále 

vzpomínají. Rovněţ zacvičil řadu zdravotních sester, upevnil 

kolektiv spolupracovníků v týmové spolupráci. Pravidelně se 

zúčastňoval krajských i celostátních seminářů i symposií, na 

nichţ se aktivně podílel. Chirurgické oddělení zdejší nemoc-

nice bylo vyhledáváno nemocnými i z okolních okresů, do-

konce i z Prahy. 

Vedle funkce přednosty oddělení pracoval i v Červeném 

kříţi. Přednesl řadu přednášek při osvětových akcích ve spá-

dové oblasti Českobrodska. 

Město Český Brod jako výraz uznání všech zásluh primáře 

MUDr. Miloše Šálka na rozvoj českobrodského zdravotnic-

tví jmenovalo rozhodnutím Zastupitelstva města na jeho 

zasedání dne 23. ledna 2002 MUDr. Miloše Šálka čestným 

občanem města a tato výsada 

mu byla udělena 4. února 2002 

na slavnostním setkání v zase-

dací síni Městského úřadu  

v Českém Brodě. 

MUDr. Miloš Šálek zemřel 

v pondělí 19. 4. 2010. 

 
Za redakci ČBZ Zdenka Bočková 

MUDr. Miloš Šálek v roce 2004 

MUDr. Miloš Šálek u příležitosti jmenování čestným 

občanem Českého Brodu v roce 2002 

MUDr. Miloš Šálek u téže příležitosti se svým přítelem 

a kolegou MUDr. Jiřím Ledečem  roce 2002 

                Foto Karel Boček a archiv ČBZ 
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Věstník samosprávy 
Č E S K O B R O D S K Ý  Z P R A V O D A J  

města  informuje... 

Rada a zastupitelstvo 

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

Souhrn z 11. řádného jednání rady města,  

konaného dne 15. 4. 2010 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Rozvoj sluţeb eGovernmentu v obcích (87/2010). Rada 

města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit 

podání ţádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného 

operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 

2.1 Výzva číslo 06 ROZVOJ SLUŢEB EGOVERNMENTU 

V OBCÍCH na vybudování Technologického centra obce s 

rozšířenou působností, spisové sluţby a realizace vnitřní 

integrace úřadu. 

2. VB – smlouva budoucí - ČEZ - Jiřího Wolkera 

(88/2010). Rada města I. souhlasí s uzavřením smlouvy bu-

doucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 

uloţení a provozování kabelu NN na pozemku č. 912, 904/4, 

904/19, 224/1, 263/55 dle KN a pozemku č. 913 (díl 2) dle 

PK 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 podpisem výše uvedené smlouvy 

budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 

3. VB – smlouva budoucí ČEZ, lokalita za Nemocnicí 

(89/2010). Rada města souhlasí se změnou v textu smlouvy 

budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 

která je přílohou usnesení č. 39/2010 ze dne 04. 03. 2010.  

4. VB – smlouva budoucí - ČEZ - Na Vyhlídce (90/2010). 
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. 996/6 dle KN a 916 dle 

PK v obci 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 podpisem výše uvedené smlouvy budoucí 

o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 

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

(91/2010). Rada města souhlasí se změnou v textu smlouvy 

budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 

která je přílohou usnesení č. 40/2010 ze dne 04. 03. 2010. 

6. Nový územní plán (92/2010). Rada města I. doporučuje 

zastupitelstvu města Český Brod zařadit tyto podněty do 

nového územního plánu města: č. 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13 (do 

rezervy ÚP), 16, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 (do rezervy 

ÚP), 31, 33, 34, 35, 36 (bez fotovoltaické elektrárny), 37 a, 

37 b, 40, 43, 44 dle přílohy, která je nedílnou součástí zápisu 

k tomuto usnesení, II. nedoporučuje zastupitelstvu města 

Český Brod zařadit tyto podněty do nového územního plánu 

města: č. 1, 4, 5, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 (nepatří do 

ÚP), 25, 32, 38, 39, 41, 42 dle přílohy, která je nedílnou sou-

částí zápisu k tomuto usnesení. 

7. Pronájem nebytového prostoru v areálu nemocnice 

(93/2010). Rada města I. ruší své usnesení č. 53/2010 ze dne 

17. 03. 2010, II. vyhlašuje záměr na pronájem nebytového 

prostoru v areálu nemocnice v budově čp. 507 na poz. č. 

341/2 v obci a k. ú. Český Brod, jedná se o tři místnosti a 

bývalou koupelnu v 1. patře vlevo od schodiště o celkové 

výměře 77,6 m2 s právem uţívat sociální zařízení na chodbě, 

předem určenému zájemci Českobrodská nemocnice s. r. o., 

Ţiţkova 282, Český Brod, za podmínek dle platné nájemní 

smlouvy e. č. 16/2007/OSM ze dne 08. 02. 2007. 

8. Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v 

areálu nemocnice (94/2010). Rada města vyhlašuje záměr 

na pronájem nebytového prostoru v areálu nemocnice v bu-

dově čp. 620 na poz. č. 644/1 v obci a k. ú. Český Brod, jed-

ná se o čtyři místnosti včetně soc. zařízení ve 2. patře o cel-

kové výměře 85,2 m2, předem určenému zájemci Anesan s. 

r. o., Ţiţkova 282, Český Brod, za podmínek dle platné ná-

jemní smlouvy e. č. 166/2005/OSM ze dne 17. 08. 2005. 

9. Vyhlášení záměru na pronájem náměstí Husova a Ar-

nošta z Pardubic pro účel konání a zajištění posvícení 

(95/2010). Rada města vyhlašuje záměr na pronájem plochy 

náměstí Husova a části plochy náměstí Arnošta z Pardubic 

na 7 dnů, pro účel konaní a zajištění českobrodského posví-

cení v roce 2010 za minimální cenu 100.000 Kč, s podmín-

kou zajištění dopravní obsluţnosti, průběţného i následného 

úklidu pronajatých ploch, vyřízení povolení zvláštního uţí-

vání komunikací na pronajaté plochy. Nabídky zasílejte v 

zalepené obálce, označené slovy: „Neotevírat – posvícení“, 

na adresu Rada města Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 

Český Brod, tak aby byly doručeny do podatelny do 12. 05. 

2010 do 11:00 hod. Nejvýhodnější nabídka bude vyhodnoce-

na radou města Český Brod najednání dne 13. 05. 2010. 

10. Anesan – úhrada nákladů (96/2010). Rada města I. ruší 

usnesení rady města Český Brod č. 198/2009 ze dne 30. 07. 

2009, II. doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schvá-

lit výši investic v částce 981.795 Kč, vloţených firmou Ane-

san s. r. o., IČ: 61677540 se sídlem Ţiţkova 282, Český 

Brod, do rekonstrukce nebytového prostoru. 

11. Doplnění členů pracovní skupiny pro regeneraci 

městské památkové zóny (97/2010). Rada města 

souhlasí s rozšířením pracovní skupiny regenerace městské 

památkové zóny o Ladislavu Lebedovou, Miloše Herzoga, 

Martina Semráda a Vladimíra Mrvíka. 

12. VB – smlouva budoucí - OC - vodovodní přípojka 

(98/2010). Rada města I. souhlasí s uzavřením smlouvy bu-

doucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 

uloţení a provozování vodovodní přípojky na pozemku č. 

2052 v obci a k. ú. Český Brod. Budoucím oprávněným je 

firma ESLOT s. r. o. 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 břemene. 

13. VB – smlouva budoucí – Obchodní centrum – RWE 

(99/2010). Rada města I. souhlasí s uzavřením smlouvy bu-

doucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 

uloţení a provozování STL 1 MO plynovodní přípojky na 

pozemku č. 2052, 852/3 v obci a k. ú. Český Brod. Budou-

cím oprávněným je RWE Gas Net, s. r. o. Návrh smlouvy je 
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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. 

14. Prodej části pozemku KN p. č. 1011/43 v k. ú. Český 

Brod (100/2010). Rada města doporučuje zastupitelstvu 

města Český Brod schválit prodej pozemku KN p. č. 

1011/92 ostatní plocha o výměře 110 m2, který vznikl oddě-

lením z pozemku KN p. č. 1011/43 ostatní plocha o výměře 

322 m dle geometrického plánu č. 1431–1247/2009 ze dne 

06. 08. 2009 vyhotoveného společností BELZA – GEO s. r. 

o., v katastrálním území Český Brod, z majetku města Český 

Brod předem určenému zájemci – Vlastimil Drška, Tyršova 

264, Plaňany za minimální cenu 400 Kč za 1 m2. 

15. Regionální muzeum v Kolíně (101/2010). Rada města 

schvaluje přidělení dotace ve výši 5.000 Kč, pro Regionální 

muzeum v Kolíně na pořádání Muzejní noci v Podlipanském 

muzeu v Českém Brodě dne 15. května 2010. 

16. VB – smlouva budoucí - OC - telefonní přípojka 

(102/2010). Rada města I. souhlasí s uzavřením smlouvy 

budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 

uloţení a provozování telefonní přípojky na pozemku č. 

708/17 v obci a k. ú. Český Brod. Budoucím oprávněným je 

firma ESLOT s. r. o. 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 břemene. 

17. VB – smlouva budoucí - OC - VN přípojka 

(103/2010). Rada města I. souhlasí s uzavřením smlouvy 

budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 

uloţení a provozování přípojky VN na pozemku č. 2052 v 

obci a k. ú. Český Brod. Budoucím oprávněným je firma 

ESLOT s. r. o. 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 břemene. 

18. Prodej nezastavených jednotek včetně spoluvlastnic-

kých podílů na společných částech budovy v čp. 1127, ul. 

K Dolankám, Český Brod (104/2010). Rada města souhlasí 

s přípravou a následným zahájením prodeje nezastavených 

jednotek včetně spoluvlastnických podílů na společných 

částech budovy v čp. 1127 a čp. 340 dle „Pravidel privatiza-

ce bytového fondu v majetku města číslo 2“. 

19. 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 

(105/2010). Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

Český Brod schválit směnu části pozemku KN p. č. 620/7 o 

výměře 1.137 m2 (vlastnické právo město Český Brod) za 

pozemky KN p. č. 226/26 o výměře 6181 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 Bed-

naříková – podíl V2) vše v obci a katastrálním území Český 

Brod. 

Jaromír Fischer v. r., starosta města;  

Jakub Nekolný, místostarosta města 

 

Souhrn z 12. řádného jednání rady města,  

konaného dne 28. 4. 2010 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Ukončení smlouvy o nájmu pozemku parc. číslo st. 

1523 (96/2010). Rada města 1. souhlasí s ukončením smlou-

vy o nájmu pozemku ze dne 17. 02. 1993 včetně dodatku 

číslo 1/8/98/OSM s paní Věrou Skalickou. Nájem pozemku 

parcelní číslo st. 1523 – zastavěná plocha a nádvoří o výmě-

ře 15 m2 v obci a katastrálním území Český Brod končí do-

hodou a to k 31. 05. 2010, II. pověřuje starostu města Český 

Brod Jaromíra Fischera podpisem dohody o ukončení smlou-

vy o nájmu pozemku. 

2. VB – smlouva budoucí - RWE - Za Nemocnicí 

(97/2010). Rada města I. souhlasí s uzavřením smlouvy bu-

doucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 

uloţení a provozování plynárenského zařízení na pozemku č. 

199/1, 199/67, 200/1, 202/1, 904/18 dle KN a 913 (díl 2) dle 

PK v obci k. ú. Český Brod. Budoucím oprávněným je RWE 

GasNet s. r. o. 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 břemene. 

3. ANNA – sociální sluţby, ţádost o souhlas s přijetím 

daru a souhlas s pouţitím (98/2010). Rada města  

I. souhlasí ve funkci zřizovatele s přijetím sponzorského 

daru ve výši 10.000 Kč od pana Radomíra Tučka, jehoţ ro-

dinný příslušník je klientem domova pro seniory ANNA v 

Českém Brodě, II. schvaluje čerpání rezervního fondu ve 

výši poskytnutého daru na nákup zařízení dle ţádosti organi-

zace. 

4. Krále Jiřího – smlouva o investičním příspěvku 

(99/2010). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Čes-

ký Brod souhlasit s uzavřením smlouvy o poskytnutí inves-

tičního příspěvku mezi firmou VČE-montáţe, a. s. a městem 

Český Brod. Příspěvek je na investiční akci předláţdění po-

vrchů chodníků v ulici Krále Jiřího v Českém Brodě. Návrh 

smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 

5. Krále Jiřího – VO a chodníky – výběr zhotovitele akce 

(100/2010). Rada města I. souhlasí na základě doporučení 

komise jmenované 8. řádným jednáním rady města, konané 

01. 04. 2010, s pořadím nabídek na akci 

1. „Venkovní osvětlení v ul. Krále Jiřího v Českém Brodě 

včetně poloţení chrániček pro budoucí kamerový systém“ 

2. „Předláţdění chodníku v ul. Krále Jiřího v Českém Brodě“ 

3. „Zhotovení nového povrchu v ul. Krále Jiřího v Českém 

Brodě“ 

1. SILMEX s. r. o., Praţská 495/58, 370 04 České Budějovi-

ce 

2. HALKO stavební společnost s.r.o., Václavské náměstí 28, 

Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 

3. STRABAG a. s., OZ Praha, oblast východ, Boţeny Něm-

cové 756, 294 71 Benátky nad Jizerou, 

II. schvaluje po projednání jako zhotovitele akce 

1. „Venkovní osvětlení v ul. Krále Jiřího v Českém Brodě 

včetně poloţení chrániček pro budoucí kamerový systém“ 

2. „Předláţdění chodníku v ul. Krále Jiřího v Českém Brodě“ 

3. „Zhotovení nového povrchu v ul. Krále Jiřího v Českém 

Brodě“ 

firmu SILMEX s. r. o., Praţská 495/58, 370 04 České Budě-

jovice, IČ: 48951081, 

III. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem smlouvy o dílo mezi firmou SILMEX s. r. o., 

Praţská 495/58, 370 04 České Budějovice a městem Český 

Brod, náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod. 

7. Poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení (101/2010). 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod 

schválit poskytnutí půjčky z FRB na rekonstrukci domu v ul. 
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Klučovská č. 779, Český Brod, majiteli panu Jelínkovi Jiří-

mu dle smlouvy, jejíţ návrh je nedílnou součástí originálu 

zápisu k tomuto usnesení. 

9. Stavby v areálu Autokemp u Podviničního rybníka 

(102/2010). Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

Český Brod souhlasit s navrţeným čestným prohlášením TJ 

Slavoj Český Brod zpracovaným pro účely zápisu na katast-

rálním úřadě. Jedná se o následující: 

- na stavebních pozemcích 1347, 1348, 1349, 1350 jsou po-

staveny jednopodlaţní typové dřevěné chaty, 

- na stavebním pozemku 1683 je postavena provozní budova 

elektrorozvodny, 

- na stavebních pozemcích 1351, 1352, 1353, 1354 jsou po-

staveny jednopodlaţní typové dřevěné chaty, 

- na stavebním pozemku 1346 je postavena budova, která 

obsahuje suterénní sklad, recepci, bufet, kuchyň, společen-

skou místnost, WC, kryté sezení, sklady potravin a prádla, 

šatny, půdní prostor a 11 pokojů pro ubytované. Vše v kata-

strálním území Český Brod. 

10. ZŠ Ţitomířská – ţádost o souhlas s čerpáním FRIM 

(103/2010). Rada města schvaluje ve funkci zřizovatele čer-

pání fondu reprodukce majetku ZŠ Ţitomířská ve výši 

10.000 Kč na úhradu za zpracování návrhu přístavby školní 

jídelny. 

11. Školní jídelna (104/2010). Rada města bere na vědomí 

studii přístavby školní jídelny ZŠ Český Brod zpracovanou 

Ing. Zdeňkem Říhou. 

12. OZV č. 1 /2010 o místních poplatcích – úpravy dle 

MV (105/2010). Rada města I. doporučuje 

zastupitelstvu města Český Brod schválit OZV č. 1/2010 o 

místních poplatcích ve znění přílohy, která je nedílnou sou-

částí originálu zápisu k tomuto usnesení, II. bere na vědomí, 

zapracované změny v návrhu OZV č. 1/2010 dle pokynů 

pověřeného pracovníka ministerstva vnitra. 

13. Prodej domu v Neškaredicích (106/2010). Rada města 

doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit uzavře-

ní kupní smlouvy s firmou CARPIAS SE, IČ: 284 51 368, se 

sídlem v Praze 9, Drahobejlova 1019/27 na prodej nemovi-

tostí v majetku města Český Brod: 

1. Dům č. popisné 56, na pozemku parcelní číslo 86, 

2. pozemek parcelní číslo 86, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 149 m2, vše zapsané na LV 731 pro k. ú. Neškaredi-

ce a obec Kutná Hora za kupní cenu 400.000 Kč. Kupní cena 

bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy, se závazkem po-

skytnutí přístřeší na zákonem stanovenou dobu paní Josefě 

Latové, bytem Jesemany 217, Sadská a to na základě usnese-

ní OS Nymburk čj. IE 123/2009. 

14. Návrh na stanovení počtu zaměstnanců Městského 

úřadu v Českém Brodě (107/2010). Rada města 

I. revokuje své usnesení č. 32/2010 ze dne 18. 02. 2010, II. 

stanovuje podle § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet 

zaměstnanců Města Český Brod zařazených do městského 

úřadu na 72 s platností od 01. 05. 2010. Konkrétně se zvyšu-

je počet zaměstnanců odboru správy majetku města z 9 na 10 

ke dni 01. 05. 2010. 

15. Jmenování nového člena inventarizační likvidační 

komise Města Český Brod (108/2010). Rada města 

I. odvolává členku inventarizační likvidační komise paní 

Fousovou Alenu, II. jmenuje novou členku inventarizační 

likvidační komise paní Kokešovou Hanu. 

16. 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 

(109/2010). Rada města vyhlašuje záměr resp. jeho doplnění 

na směnu pozemků v k. ú. Český Brod. Jedná se o směnu 

pozemku KN p. č. 620/18 zahrada o výměře 1.137 m2, který 

vznikl oddělením z pozemku KN p. č. 620/7 zahrada o vý-

měře 2.175 m2, který je ve vlastnictví města Český Brod dle 

geometrického plánu č. 1473-27/2010 ze dne 09. 04. 2010 

vyhotoveného Ing. Milošem Němcem - úředně oprávněným 

zeměměřickým inţenýrem za pozemky KN p. č. 226/26 

ostatní plocha o výměře 181 m2, p. č. 226/30 ostatní plocha o 

výměře 951 m2 a p. č. 226/35 orná půda o výměře 5 m2, kte-

ré jsou ve vlastnictví Ing. Karla Bednaříka - podíl V2 a 

MUDr. Lidmily Bednaříkové - podíl V1. Všechny výše uve-

dené pozemky jsou v obci a katastrálním území Český Brod. 

Jaromír Fischer v. r., starosta města;  

Bc. Jakub Nekolný v. r., místostarosta města 

 

Souhrn z 36. řádného zasedání zastupitelstva 

města, konaného dne 28. 4. 2010 od 18:00 hodin 

v obřadní síni českobrodské radnice 
 

1. Stanovení počtu členů zastupitelstva (15/2010). Zastupi-

telstvo města stanovuje v souladu s ustanovením § 67 a § 68 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších před-

pisů, počet členů zastupitelstva města Český Brod pro násle-

dující volební období ve výši 21 členů. 

3. Krále Jiřího – smlouva o investičním příspěvku 

(16/2010). Zastupitelstvo města I. souhlasí s uzavřením 

smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku mezi firmou 

VČE-montáţe, a.s. a městem Český Brod. Příspěvek je na 

investiční akci předláţdění povrchů chodníků v ulici Krále 

Jiřího v Českém Brodě. Návrh smlouvy je přílohou originálu 

zápisu k tomuto usnesení, II. pověřuje starostu města Český 

Brod Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené smlouvy o 

poskytnutí investičního příspěvku. 

4. Poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení (17/2010). 

Zastupitelstvo města I. schvaluje poskytnutí půjčky z FRB 

na rekonstrukci domu v ul. Klučovská č. 779, Český Brod, 

majiteli panu Jelínkovi Jiřímu dle smlouvy, jejíţ návrh je 

nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení, II. 

pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera pod-

pisem uvedené smlouvy a dále dohody o sráţkách ze mzdy, 

která je zajištěním poskytnuté půjčky. 

5. Prodej části pozemku KN p. č. 1011/43 v k. ú. Český 

Brod (18/2010). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej 

pozemku KN p. č. 1011/92 ostatní plocha o výměře 110 m2 v 

katastrálním území Český Brod z majetku města Český Brod 

předem určenému zájemci – Vlastimil Drška, Tyršova 264, 

Plaňany za minimální cenu 400 Kč za 1 m2. Pozemek vznikl 

oddělením z pozemku KN p. č. 1011/43 ostatní plocha o 

výměře 322 m2 dle geometrického plánu č. 1431–1247/2009 

ze dne 6. 8. 2009 vyhotoveného společností BELZA – GEO 

s. r. o., II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem kupní smlouvy. 

6. Rozvoj sluţeb egovernmentu v obcích (19/2010). Zastu-

pitelstvo města schvaluje podání ţádosti o finanční podporu 

v rámci projektu „Vybudování technologického centra ORP 

Český Brod“ z Integrovaného operačního programu pro prio-

ritní osu 2, oblast intervence 2.1, výzva č. 06 ROZVOJ SLU-

ŢEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH za navrhovaných 

Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na vybudování 

Technologického centra obce s rozšířenou působností, spiso-
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vé sluţby a realizace vnitřní integrace úřadu. Celkové nákla-

dy projektu činí – 6.345.912 Kč, z toho z dotace EU v rámci 

IOP – 5.394.025 Kč, vlastní zdroje města (povinná spolu-

účast 15 procent) – 951.887 Kč. 

7. Prodej domu v Neškaredicích (20/2010). Zastupitelstvo 

města I. schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou CARPI-

AS SE, IČ: 284 51 368, se sídlem v Praze 9, Drahobejlova 

1019/27 na prodej nemovitostí v majetku města Český Brod: 

1. Dům č. popisné 56, na pozemku parcelní číslo 86. 

2. Pozemek parcelní číslo 86, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 149 m2, vše zapsané na LV 731 pro k. ú. Neškaredi-

ce a obec Kutná Hora za kupní cenu 400.000 Kč. Kupní cena 

bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy, se závazkem po-

skytnutí přístřeší na zákonem stanovenou dobu paní Josefě 

Latové, bytem Jesemany 217, Sadská a to na základě usnese-

ní OS Nymburk čj. IE 123/2009, II. pověřuje starostu města 

Český Brod Jaromíra Fischera podpisem kupní smlouvy na 

výše uvedené nemovitosti. 

8. Schválení OZV č. 1/2010 o místních poplatcích 

(21/2010). Zastupitelstvo města schvaluje vydání Obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2010 O místních poplatcích ve znění 

přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto 

usnesení. 

11. Změna dopravního opatření na náměstí Husově 

(22/2010). Zastupitelstvo města poţaduje změnu dopravního 

opatření na náměstí Husově, spočívající v obousměrném 

zprůjezdnění náměstí Husova ve směru od MěÚ k ul. Krále 

Jiřího. 

Jaromír Fischer v. r., starosta města;  

Bc. Jakub Nekolný v. r., místostarosta města 

 

odchyt psů – 3×, 1× útulek Lysá n. Labem, 2× předáno majiteli 

součinnost s odbory při MěÚ Český Brod – 9× 

přestupky majetkové – krádeţe 6× vyřešeno v blokovém řízení 

předvedení osob na PČR – 1×; 1× podezření z trestného činu 

nádraţí porušování tabákového zákona – 3× vyřešeno v blokovém řízení 

zajišťování bezpečnosti na přechodech u škol – denně 

zajištění provozu parkovacích automatů – denně 

sběr injekčních stříkaček – 7×  Nám. Arnošta z Pardubic, Husovo náměstí, Jungmannova, Ţiţkova. 

asistence s PČR v ulici Jana Kouly z důvodu výtrţnosti v restauraci Černý Kůň 

zjištění autovraku v parku u Šembery 

zjištění autovraku v ulici Zborovská 

zajišťování dopravy při konání akci Děti země 

oznámení o dlouhodobě nevycházející ţeně z bytu v ulici Jana Koziny. Předáno PČR, ţena v bytě nalezena a 

převezena RZS do nemocnice. 

plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti v obci Poříčany 

měření rychlosti v Českém Brodě ul. Klučovská, Ţiţkova 

měření rychlosti v obci Liblice 

asistence s PČR v ulici Jungmannova při narušování veřejného pořádku 

zvýšená kontrolní činnost nad dodrţováním povinné výbavy jízdních kol za sníţené viditelnosti 

kontrola nádraţí, vestibulu, čekárny a podchodu ohledně dodrţování tabákového zákona a veřejného pořádku – 

denně 

kontrola nad dodrţováním parkování nákladních vozidel nad 7,5t v nočních hodinách 

kontrola hřbitova a parkoviště u hřbitova – denně      

upozorňování fyzických a právnických osob na dodrţování místních vyhlášek 

kontrolní činnost nad dodrţováním uklízení psích exkrementů majiteli psů 

Z deníku MP – duben 2010 
 

Blokové pokuty na místě zaplacené 34.900 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku  49.500 Kč 

Parkovací automaty 96.981 Kč  

Poplatky za trţnici 7.350 Kč 

Celkem 188.731 Kč 

Městská policie Český Brod 
Nám. Arnošta z Pardubic 56 

Telefon: 321 612 156; Mobil: 736 675 756  
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Nejvíce ţádostí o podporu projektů podaly obce 

REGION POŠEMBEŘÍ – Nejvíce projektů do druhé výzvy programu LEADER podaly v Regionu Pošembeří obce. 
Velice aktivní jsou tradičně i neziskové organizace a spolky. A na chuť evropským dotacím přicházejí i podnikatelé 
a církve. 
Do druhé výzvy MAS Region Pošembeří v rámci programu LEADER přihlásili žadatelé v Regionu Pošembeří cel-
kem 26 projektů. 
Do jednotlivých tematických oblastí se žádosti rozložily následovně: 
Fiche 1 – NÁŠ DOMOV – atraktivní obce pro bydlení a relaxaci:  7 projektů 
Fiche 2 – NÁŠ DOMOV – dobré místo pro současný i budoucí život:  13 projektů 
Fiche 3 – NÁVRAT KE KOŘENŮM – cestou našich předků:  4 projekty 
Fiche 5 – Zemědělci (zemědělství) důležitá součást našeho regionu:  1 projekt 
Fiche 6 – LES – místo pro všechny:  nebyl podán žádný projekt 

 
V celkovém úhrnu dosahují náklady všech projektů dohromady více než 15 milionů korun. Požadované 
dotace činí celkem 9,4 milionu korun, přičemž pro tuto výzvu bylo alokováno 6,6 milionu korun. Samotní 
žadatelé přitom do rozvoje regionu hodlají investovat celkem až 5,7 milionu korun!  

Šest projektů se týká oprav obecních komunikací či veřejného osvětlení, pět dalších počítá s vylepšením sportov-
ních hřišť či jejich zařízení a šest žadatelů plánuje vylepšení materiálního vybavení a podmínek pro volnočasové 

OBCE; 12

NNO A SPOLKY; 

10

PODNIKATELÉ; 2

CÍRKVE; 2

dotace

62%

vlastní zdroje 

žadatelů

38%

in
fo
rm

u
je
…
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aktivity, především dětí. Dva projekty žádají o podporu zpracování studie určitého záměru. Nezapomíná se ani na 
opravy a rekonstrukce budov, kostela, sochy, úpravy na hřbitově. Připravuje se malokapacitní ubytování a vylep-
šení podnikatelské technologie v zemědělství. 
V současné době projekty procházejí administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti v MAS Region Pošembeří. 
10. května proběhnou veřejné obhajoby projektů před hodnotící komisí, která bude žádosti posuzovat a navrhne 
vybrané projekty k podpoře. Dalším stupněm kontroly bude Státní zemědělský a intervenční fond, který doporuče-
né projekty rovněž zkontroluje a s konečnou platností rozhodne o přidělení podpory“. Tento proces bude probíhat 
celý duben a květen.  
 
Příležitost ještě letos bude 
0bce, organizace či podnikatelé, kteří nestihli jarní výzvu, nemusí věšet hlavu. V letošním roce vyhlásí MAS Regi-
on Pošembeří ještě na začátku léta III. výzvu. Aktuální informace sledujte na www.posemberi.cz. 
 
Již vloni na podzim proběhla první výzva a uspělo 17 projektů, kterým bude poskytnuta finanční pomoc v celkové 
výši téměř šesti milionů korun. Do roku 2013 bude MAS Region Pošembeří v rámci programu LEADER vyhlašo-
vat ročně až tři výzvy s cílem rozdělit mezi projekty celkem až 50 milionů korun.  
 
Region Pošembeří o celkové rozloze přes 252 km2 se nachází ve Středočeském kraji. Do Pošembeří spadá 
34 obcí s celkovým počtem obyvatel kolem 33 tisíc. 
Jeho území se rozkládá od Šestajovic a Sibřiny na západě území, přes Úvaly, Český Brod až po Chrášťany na 
východě. Od Mochova na severu až po Štíhlíce na jihu. 

 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (MAS) REGION POŠEMBEŘÍ JE SDRUŢENÍ OBCÍ, NEZISKOVÝCH ORGANI-

ZACÍ A PODNIKATELŮ Z UVEDENÉ OBLASTI. SPOJUJE JE NEJEN VAZBA K POVODÍ ŘÍČEK ŠEM-

BERY A VÝMOLY, ALE ROVNĚŢ CHUŤ REGION ROZVÍJET PRO SPOKOJENÝ ŢIVOT MÍSTNÍCH LI-

DÍ, ALE I PRO ČASTÉ NÁVRATY CESTOVATELŮ Z BLÍZKA I Z DALEKA. 
 
KONTAKT: Štěpánka Šoupalová, Region Pošembeří, o.p.s., e-mail: soupalova@posemberi.cz; Tel. 732 23 01 23 

Pošembeří vzlétlo k nebesům 
 

Obecně prospěšná společnost (o.p.s.) 

Region Pošembeří se v sobotu 17. dub-

na přidala k oslavám Dne Země na 

Klepci, památném vrchu mezi obcemi 

Limuzy a Přišimasy.  

Pro děti si tým Pošembeří připravil 

zábavnou aktivitu – zalévání třešňové 

aleje vysazené vloni na podzim. Kaţdé 

dítě dostalo květinkovou zástěrku, kte-

rou si mohlo odnést domů a malou 

konvičku s vodou na zalévání. Za od-

měnu pak ještě děti získaly pošember-

ské razítko "ŢIJEME POŠEMBE-

ŘÍM". Kdo si chtěl odnést trvalejší 

památku, mohl zakoupit placku se stej-

ným sloganem. 

Vrcholem účasti Regionu Pošembeří 

byl vzlet horkovzdušného balónu 

s vítězkami výtvarné soutěţe projektu 

Cesty, které nás spojují (projekt spolu-

práce MAS Region Pošembeří a MAS 

Říčansko). Ze 70 došlých návrhů poro-

ta anonymním hodnocením vybrala 

návrh Aneţky Vrbovcové z rodinného 

týmu Vrbovcovi a Evelíny Ţdichové ze 

ZŠ Šestajovice. 

„Jelikoţ jsme chtěli, aby bylo Pošem-

beří pěkně vidět, pustili jsme se vlastní-

mi silami do výroby obrovského loga 

na balón. Díky našim kreativním 

a šikovným kolegyním se společné dílo 

podařilo,“ neskrýval radost ředitel 

o.p.s. Miloslav Oliva. 

Společný projekt místních akčních sku-

pin Říčansko a Region Pošembeří 

s názvem „Cesty, které nás spojují“ 

uspěl v loňském dotačním řízení Pro-

gramu rozvoje venkova Ministerstva 

životního prostředí. Během letošního  

a příštího roku tak region získá celkem 

pět milionů korun z dotací EU na ob-

novu původních polních cest spojují-

cích obce Stupice, Sibřina, Sluštice, 

Křenice, Březí, Babice, Škvorec, Tře-

bohostice, Dobročovice, Květnice  

a Zlatá.  

 

Cesty se přirozeně napojují na již exis-

tující značené turistické stezky, takže 

napomohou turistům doputovat dále. 

Pocestný na nich potká hrací prvky pro 

děti, lavičky a poučné informační tabu-

le. 

 

Obnovou původních polních cest chtějí 

autorky projektu propojit nejen souse-

dící obce, ale především jejich obyvate-

le. Umožnit sousedské setkávání, pro-

hloubit sounáležitost s místní přírodou 

a vytvořit vztah k místu, kde žijí. 

 

www.cestyspoluprace.eu 

www.posemberi.cz 

http://www.cestyspoluprace.eu/
http://www.posemberi.cz/
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Zelená úsporám v Pošembeří zahajuje … aneb jak to bude fungovat?  

 
MAS Region Pošembeří začíná od června 2010 poskytovat poradenství a konzultace k programu Zelená úsporám. Program 

Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřený na úspory energie a 

obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech, je otevřený všem vlastníkům rodinných a bytových domů 

(panelových i nepanelových konstrukcí). Nově se mohu zapojit i společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, 

města, obce, podnikatelské subjekty vlastnící bytové domy, popř. další právnické osoby. 

 

Pošembeří připravilo pro všechny zájemce o informace dva bezplatné semináře k programu Zelená úsporám pod názvem 

„Jak získat dotaci na úsporu energie – čili jak fungují dotace Zelená úsporám?“ 

První seminář se koná ve čtvrtek 10. června 2010 v prostorách kanceláří MAS Region Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 

56, 282 01 Český Brod. Druhý seminář se potom bude konat ve čtvrtek 17. června t. r. v Obřadní síni Domu 

s pečovatelskou sluţbou v Úvalech, nám. Svobody 1570 (areál u objektu České pošty, vchod ze severu).  

Cílem semináře je poskytnout informace o moţnostech dotací na úsporu energie při vytápění obytných budov do r. 2012: 

• zateplení rodinných i bytových domů (výměna oken, dveří, zateplení střechy, fasády…) 

• výměnu neekologického zdroje vytápění (uhlí, koks, elektřina, nafta, LTP) za ekologický zdroj (kotel na biomasu, tj. např. 

na jakékoliv dřevěné palivo, pelety, tepelné čerpadlo; na plyn se dotace nevztahují!) 

• vyuţívání sluneční energie pro vytápění a pro ohřev teplé vody, tj. pořízení slunečních teplovodních kolektorů (nikoliv 

fotovoltaických!) 

• výstavbu nových domů – jen v pasivním energetickém standardu. 

Vstup: ZDARMA 

Všem účastníkům budou poskytnuty informační materiály. V rámci individuálního poradenství bude moţné získat konkrét-

ní informace k postupu jak postupovat při čerpání dotace. Doba trváni semináře cca 60 – 90 minut.  

Předběţné přihlášky na Vámi zvolený seminář zasílejte, prosím, na níţe uvedené kontakty Poradenského místo programu 

"Zelená úsporám": 

kancelář MAS Region Pošembeří 

Nám. Arnošta z Pardubic 56 

282 01 Český Brod 

Individuální hodiny pro veřejnost: 

pondělí: 9 – 13 (M. Oliva, 721 210 662) 

čtvrtek: 13 – 17 (M. Landovský, 737 763 574) 

Tel.: 314 001 024 – 025 

E-mail: zelenausporam@posemberi.cz,  

popř.info@posemberi.cz 

www.posemberi.cz 

www.zelenausporam.cz – Zelená linka 800 260 500 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

NA ZMĚNU PROVOZNÍ DOBY 

MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO  

A INFORMAČNÍHO CENTRA ČESKÝ 

BROD 

OD 1. 5. 2010 
 

PONDĚLÍ  8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 

ÚTERÝ 8.00 – 11.00 12.00 – 16.00 

STŘEDA 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 

ČTVRTEK 8.00 – 11.00 12.00 – 16.00 

PÁTEK 8.00 – 11.00 12.00 – 16.00 

 

SOBOTA (POUZE ČERVEN – ZÁŘÍ) 

9.00 – 12.00 hodin 

https://webmail.gc-system.cz/src/compose.php?send_to=zelenausporam%40posemberi.cz
https://webmail.gc-system.cz/src/compose.php?send_to=info%40posemberi.cz
http://www.posemberi.cz
http://www.zelenausporam.cz
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Městská knihovna Český Brod  

upozorňuje! 
Od pondělí 31. května 2010 do pondělí  

14. června 2010 

bude Městská knihovna z důvodu revize všech  

knihovních fondů pro veřejnost uzavřena. 

Nebude moţné si knihy půjčovat, vracet  

ani je osobně či telefonicky prodluţovat! 

Běţný provoz bude obnoven  

od úterý 15. června 2010. 

Děkujeme za pochopení! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučná literatura: 

BAUER, Radek a kol.: Vancouver 2010: XXI. zimní olympijské hry  

BEJČEK, Eduard: Voják se srdcem bohéma: genmjr. Richard Tesařík ) 

BOHÁČ, Lubomír a kol.: Jan Masaryk (úvahy o jeho smrti) 

(Nakladatelství XYZ ; Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunis-

mu) 

Dějiny Turecka  

DEZORTOVÁ, Věnceslava: Václav Hybš: legenda populární hudby DVO-

ŘÁK, Otomar: Kamenné otazníky české historie  

EAGLETON, Terry: Úvod do literární teorie  

FITZNEROVÁ, Ivana: Máme dítě s handicapem  

FRANK, Niklas: Moje německá matka  

FRANK, Niklas: Můj otec: účtování  

FUČÍK, Ivan: Francie s ozvěnou domova: putování po stopách českých 

osobností  

KAPLICKÝ, Jan: Album  

LAMSCHOVÁ, Petra - Havlíček, Petr: Jídlo jako životní styl aneb 100 

otázek, odpovědí a receptů  

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: V Koreji se Korejcům nevyhneme  

PELÁNEK, Radek: Zážitkové výukové programy  

SMATANA, Lubomír: Jánošíci s těžkou hlavou: mýty a realita Slovenska 

očima českého reportéra  

ŠÍROVÁ MOTYČKOVÁ, Kamila – Šír, Jiří: Naučné stezky: průvodce 

naučnými stezkami České republiky  

ŠNAJDR, Miroslav: Muž proti muži, stroj proti stroji: šest kapitol z letec-

kých bojů druhé světové války 

WILLIAMSON, David G.: Zrazené Polsko: nacistická a sovětská invaze v 

roce 1939  

Literatura pro děti a mládež: 

ASHLEY, Mike – Brown, Eric: Nová dobrodružství Julese Verna: povídky 

na motivy příběhů Julese Verna, kniha první  

AUERBACH, Annie: Horseland. 1., Vítejte na ranči  

BRAUNOVÁ, Petra: Ema a kouzelná kniha  

BŘEZINOVÁ, Ivona: Eliáš a liška  

BÜRGER, Gottfried August: Baron Prášil  

DEFOE, Daniel: Robinson Crusoe: komiks  

DVOŘÁK, Otomar: Kouzelný meč Abaddon  

EISLEROVÁ, Jana: Gulliverovy cesty: první čtení s poučením  

EISLEROVÁ, Jana: Robinson Crusoe: první čtení s poučením  

FRANTOVÁ, Zuzana: Vikingská princezna aneb Velké rybí vyprávění  

HAVEL, Jiří: S kým vstává sluníčko  

KLÍMA, Ivan: Uprchlíci z Cirkusu Gloria  

KOVAŘÍKOVÁ, Zuzana: Za zvířátky do lesa  

KRATOCHVÍL, Miloš: Fanfárie  

KRINGS, Antoon: Beruška Bětuška = Lily the Ladybug: dvojjazyčný text 

RINGS, Antoon: Včelka Věrka = Abby the Bee: dvojjazyčný text  

LORD, Gabrielle: Spiknutí 365. 4., Duben  

PERGAUD, Louis: Knoflíková válka. Svazek 1, Poklad: komiks  

POPPROVÁ, Andrea: Jaro je tu!: s Luckou, Jendou a Martínkem Rozma-

rýnek: Jaro: pohádky, říkadla, rozpočitadla pro nejmenší  

SCHULZ, Charles M.: Svět podle Snoopyho: to nejlepší z komiksových 

stripů Peanuts 1970-1990 ( 

STEVENSON, Robert Louis: Ostrov pokladů: komiks (TWAIN, Mark: 

Dobrodružství Huckleberryho Finna: komiks (Grada Publishing) 

TWAIN, Mark: Dobrodružství Toma Sawyera: komiks  

VERNE, Jules: 20 000 mil pod mořem: komiks  

YANCEY, Rick: Fantastická dobrodružství Alfreda Kroppa  

Krásná literatura: 

ANDERSON, Geraint: Cityboy: peníze, sex a drogy v srdci londýnského 

finančního světa  

BARBER, Lynn: Škola života: knižní předloha pro scénář Nicka Hornbyho 

ke stejnojmennému filmu 

BONFIGLIOLI, Kyril: Nemiř na mě tou věcí 

BRDEČKOVÁ, Tereza: Alhambra 

CÍLEK, Roman: Olga Hepnarová: zabíjela, protože neuměla žít  

CLARKE, Stephen: Merde Impossible  

CONELLY, Michael: V mistrově stínu: povídky Edgara Allana Poea  

COOPER, Glenn: Tajemství sedmého syna 

CORNWELL, Bernard: Hořící země: království Alfreda Velikého 

FRANCIS, Dick – Francis, Felix: Vyrovnaný účet 

GASKELL, Elizabeth: Alice a její muži ; Hříšná Lizzie  

GLUKHOVSKY, Dmitry: Metro 2033 (Knižní klub) 

HLAS, Ivan: Za barevným sklem aneb Putování stříbrné lžičky, malé 

myšky a uzlu na kapesníku  

HLAVÁČKOVÁ, Iva: Osudu neutečeš  

KADLEČKOVÁ, Vilma: Na pomezí Eternaalu: legendy o argenitu 

KOSCHORREK, Günter K.: Nezapomeň na zlé časy: dramatické zážitky 

vojáka wehrmachtu  

LASICA, Milan – Stránský, Jiří: Dopisy bez hranic ¨ 

MAC CULLOUGH, Colleen: Bouřlivé vody  

NIX, Garth: Za Zdí 

NOVOTNÝ, Jiří Datel: Ďábel z Vinohrad: vzpomínka na Jiřího Šlitra 

PECHÁČEK, Ladislav: Spolek osamělých srdcí  

REINER, Martin – Viewegh, Michal – Šrut, Pavel: Tři tatínci a maminka  

RITTER, Petr: Wirth versus stát  

SICHINGER, Martin: Hudba pro Anvilany  

SMITH, Wilbur: Kopí osudu  

ŠPULÁK, Jaroslav: Někdy mě to až děsí  

TAJOVSKÁ, Iva: Jarmark obnažených duší  

UPDIKE, John: Vdovy z Eastwicku  

VONDRUŠKA, Vlastimil: Letopisy královské komory. 5., Poslední canti-

lena. Tajemství Tudorovců  

WRIGHT, Evan: Generation Kill: válečný reportér v první linii irácké války 

v Městské knihovně 

http://www.knihovna-cbrod.cz
http://www.cesbrod.cz/
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Srdíčko z lásky pro nejmilejší knihu 
 

Počátkem dubna vyhlásila Městská knihovna pro čtenáře dětského 

oddělení i další zájemce výtvarnou akci  Srdíčko z lásky pro nejmilej-

ší knihu. Děti dostaly čtvrtku s předtištěným motivem srdce a podle 

své fantazie jej měly jakoukoli výtvarnou technikou vyzdobit a připo-

jit věnování své oblíbené knize, literární postavě, ilustrátorovi nebo 

autorovi. Někdo svého oblíbence přímo namaloval, někdo srdíčko jen 

vyzdobil a pak připsal jeho jméno. Kromě čtenářů dětského oddělení 

se zapojili i žáci ZŠ Kostelec nad Černými Lesy, celkem se nám sešlo 

107 originálních prací, které si můžete prohlédnout ve vstupní hale 

knihovny od května do srpna 2010. 

Mgr. Eva Vedralová, řed. MK 

 

XIV. Okruh českobrodský Memoriál Otakara Jeníka 

 
Již po čtrnácté se konal závod veteránů „Okruh českobrodský Memoriál Otakara Jeníka“.  

 

Z dá se, ţe uţ tradičně provází tuto akci pěkné počasí. To se projevilo i velkým zájmem jak závodníků, tak i diváků. Ná-

městí přímo praskalo ve švech. Zde se sešlo nebývalé mnoţství historických aut a motocyklů. Bylo mezi nimi i několik 

veteránských skvostů. Počtu vozidel odpovídalo i mnoţství diváků, kteří si se zájmem prohlíţeli tuto nádheru. I přes svůj věk 

nás tyto skvosty přesvědčily, ţe zdaleka nepatří do starého ţeleza. Péče, kterou jim věnují jejich majitelé je vskutku znát. 

Posunutí startu na dvanáctou hodinu se ukázalo jako dobrý tah. Velká většina diváků si posunula oběd a zúčastnila se slav-

nostního startu. Určitě nelitovala. Čtrnáctý ročník se vydařil. Přejme si, aby ten jubilejní patnáctý byl ještě lepší. Pořadatelé 

se netají tím, ţe se pečlivě připravují včetně několika překvapení. Dovolte mi, abych všem, kteří se na zdárném průběhu těch-

to závodů podíleli, velice za nás všechny poděkoval. Určitě si to zaslouţí. 

Jaromír Fischer 

 

Výsledky závodu: (na další straně) 

Foto Ing. Tomáš Mukařovský 
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Auto do r. 1945 

Pořadí Jméno závodníka Model vozu Rok výroby Tr. Body Startovní číslo 

1. Petr Svoboda Aero 30 1936 29 12 

2. Zdeněk Vodička Tatra 57A 1936 49 21 

3. Jindřich Lukáš Aero 1000 1933 98 22 

            

Celkem 13 jezdců         

            

Moto do r. 1945 

Pořadí Jméno závodníka Model Rok výroby Tr. Body Startovní číslo 

1. Martin Valtr BMW R 23 1939 26 55 

2. Ing. Jaroslav Drnec ČZ 175 spec. 1938 62 74 

3. Jiří Houška Arial 500 1930 85 85 

            

Celkem 15 jezdců         

            

Auto do r. 1965 

Pořadí Jméno závodníka Model vozu Rok výroby Tr. Body Startovní číslo 

1. Leo Provaz Mercedes Benz 1967 5 9 

2. Petr Tesař Škoda Felicia 1960 7 30 

3. Anna Vysoká Oldsmobile Jetstar 1965 10 47 

            

Celkem 34 jezdců         

            

Moto do r. 1965 

Pořadí Jméno závodníka Model Rok výroby Tr. Body Startovní číslo 

1. František Šedivý JAWA-ČZ 250 1955 17 51 

2. Petr Martínek JAWA-ČZ 250 1957 23 83 

3. Šárka Nováková JAWA-ČZ 175 1957 26 82 

            

Celkem 26 jezdců         

            

Účast – jízda 88 jezdců         

            

Nejstarší účastník – Jaroslav Brych startovní číslo 66     

Nejstarší vozidlo motocykl Auto Moto MS r. v. 1925 Petr Šitych   

Nejvzdál. po ose motocykl Milan Hujer vocilka z Horní Radouně BSA W20 

            

Nejlepší řidička Anna Vysoká Oldsmobile Jetstar 10 tr. B. 

    Šárka Nováková JAWA-ČZ 175 26 tr. B. 

    Květa Krmičková Mercedes Benz 220 85 tr. B. 

XIV. Okruh českobrodský Memoriál Otakara Jeníka 

Český Brod 2010 

Výsledková listina 

Foto  

Ing. Tomáš Mukařovský 
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TISKOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ 

k výstavě 

„Venezuelou kříţem kráţem“ 

 
V Podlipanském muzeu v Českém Brodě je od 4. května 2010 do 29. srpna 2010 otevřena výstava fotografií a přírodnin z 

výpravy zoologů společnosti ZOOGEOS Bohemia Venezuelou křížem krážem. 

Seznamuje návštěvníky s hlavními ekosystémy této země ze severu Jiţní Ameriky. Prostřednictvím fotografií navštívíte hor-

naté okolí hlavního města Caracasu, jeskynní atrakci s obrovskou kolonií vzácných lelkovitých ptáků nebo mokřady 

centrálního Llanos. Objevíte „Ztracený svět“ na stolové hoře, karibské pobřeţí i druhotné pralesy. 

V rámci Muzejní noci v Českém Brodě proběhla dne 15. května od 18.30 beseda s účastníkem expedice Ing. Ivo 

Rusem. 

Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Ţitomířská 761, 282 01 Český Brod; tel.: 321 622 330 

Otevírací doba: úterý-pátek 10.00 – 17.00 hodin, polední přestávka 13.00 – 13.30 hodin; sobota – 

neděle 11.00 – 17.00 hodin. Kontakt: 

Mgr. Vladimír Rišlink, ředitel Regionálního muzea v Kolíně 

reditel@muzeumkolin.cz , 603 548 225 

 

Bc. Iveta Königsmarková, oddělení práce s veřejností a marketingu 

konigsmarkova@muzeumkolin.cz, 734 312 039 

Ing. Ivo Rus, zoologie, přírodovědné sbírky; rus@muzeumkolin.cz, 734 312 034 

Psí útulek v novém 

 
Již dvanáctým rokem provozuje firma Velas a.s. v Lysé nad 

Labem psí útulek. I já jsem byla u jeho zrodu, a přestože je 

práce v psím útulku někdy velmi náročná, mám ji ráda. 

 

Nejen příběhy opuštěných a nechtěných pejsků, ale mnohdy 

i ţivotní osudy lidí, kteří se museli vzdát svého čtyřnohého a 

často jediného kamaráda, by vydaly na několik knih. Začína-

li jsme s deseti psy, kteří byly odchyceny převáţně v Lysé 

nad Labem, v současné době jich zde máme 80 a to nejen 

z našeho města ale i ze širokého okolí. 

Při předávání psa městskou policií nebo odchytovou sluţbou 

je pejsek umístěn na karanténě, kde je veterinárně ošetřen. 

V případě potřeby i vykoupán a ostříhán v salonu Superpes 

paní Hanouskové. Po uplynutí karanténní doby je pejsek 

přemístěn do nabídkových kotců s výběhem, kterých je zde 

v závislosti na pejskových potřebách několik druhů. Zde uţ 

netrpělivě čekají na svého nového pána. 

Jak je známo, pes má své vnitřní hodiny a ví tak v kolik ho-

din nás má ráno vítat, kdy nastane čas úklidu, venčení a kr-

mení. Svým způsobem je to jeho jistota, která mu velice pro-

spívá. Abychom pejskům to čekání na nového pána zpříjem-

nili a zároveň dostali útulek do povědomí široké veřejnosti, 

jezdíme s nimi na výstavy a prezentační akce, které jsou ur-

čeny pro voříšky a „útulkáče“. K nyní uţ tradičním patří 

historické vánoční trhy v Brandýse nad Labem, Sen zvířat 

v Praze-Vinoři, umísťovací výstava ve Chvalské tvrzi a Vá-

noce v útulku. 

Poslední akci musím ještě jednou zmínit, protoţe bych chtěla 

poděkovat touto cestou všem lidem, kteří si k nám do psího 

útulku našli cestu v nepříjemném počasí, které na Štědrý den 

roku 2009 panovalo. Pomoc a nadšení všech, kteří do útulku 

v ten vánoční den přicházeli, nás opravdu dojaly, „Díky Vám 

všem byli jste skvělí“. Nemohu zapomenout ani na děti ze 

škol a školek, kteří nás během roku navštíví a přinesou 

pejskům pamlsky, které jim také rozdají. Je to pro děti velice 

motivující a poučné a hlavně se jim u nás líbí. 

A proč útulek v novém? Po úmorné a dlouhé zimě, která  

i u nás napáchala spoustu škod, bylo zapotřebí začít 

s opravami. Dali jsme se do práce, zvládla se kompletní fa-

sáda, klempířina, opravy a natírání kotců. Rádi bychom ještě 

dokončili zahradnické úpravy. Čeká nás ještě hodně práce 

ale uţ teď je vidět velká změna, však se přijďte podívat! 

Za psí útulek E. Čápová, www.pejscilysa.wz.cz 

Foto: internet www.pejscilysa.wz.cz 

Občanské sdruţení LECCOS informuje… 

 
Co plánujeme 

VÝROBA PŘÁNÍČEK – Úterý 15. 6. 2010 od 10:30 hodin 

V rámci programu VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ budeme vy-

rábět přání pro tatínky ke Dni otců.  
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BOJOVKA – GEOCACHING – Neděle 20. 6. 2010 od 

13:00.  

Těšte se na bojovku pro tatínky s dětmi, kdy s GPS budou 

hledat trasu a cache. Na konci trasy účastníky bude čekat 

táborák s buřty a maminčina náruč! Akce proběhne ve spolu-

práci s MC Mezeráček Kounice 

STARTOVNÉ: 30 Kč  

Hlavní cíl kampaně směřuje k aktivaci otců, posílení role 

otce v rodině i společnosti a jejich zapojení do života mateř-

ských center. Mnohaleté období emancipace žen způsobilo 

neoprávněné zastínění role otce a vytvořilo nesmyslné bari-

éry. Kampaň se stala tradicí a poskytuje prostor ke spolu-

práci matek a otců. 

10 let LECCOS aneb OSLAVTE TO S NÁMI! – Sobota 

12. června 2010 od 14 hodin.  

Přijďte s námi oslavit 10. výročí zaloţení Občanského sdru-

ţení LECCOS. Nebudou chybět dílny a zábavné hry, které 

pro děti připraví NZDM Klub Zvonice, MC Kostička, MKIC 

a Magráta, o. s. Budete mít moţnost dozvědět se více také o 

činnosti o. p. s. Region Pošembeří, o Strategickém plánu 

města a Komunitním plánu sociálních sluţeb. 

Další doprovodný PROGRAM 

vystoupení ţáků všech 3 českobrodských základních škol 

vystoupení dětí z Dětského domova se školou 

v Býchorech 

„Kočky“ – taneční vystoupení dětí z MC Kostička 

„Čertovská pohádka“ loutkové představení v podání 

ochotnického divadelního spolku BRODIVADLO 

Divadlo Emillion – 2 pohádky pro děti i dospělé 

koncert komorního orchestru Vox Bohemica v kostele 

Nejsvětější Trojice 

Mardi a Pítrs z Vypsaný fixy – jen s kytarou a bubnem 

(Kdyţ Kašpárek dovolí, dají pár pecek z „Kašpárka v roh-

líku“) 

filmová projekce o LECCOS 

Vernisáţ VÝSTAVY 10 

let LECCOS 

Výstavu můţete shlédnout 

od 2. května do 11. června 

2010 v Kavárně u madony 

(Suvorovova 58, Český 

Brod). 

 

SLAVNOSTNÍ VERNI-

SÁŢ proběhla v neděli 2. 

května 2010 

Výstava u příleţitosti 10. 

výročí zaloţení našeho 

sdruţení – o jeho histo-

rii, činnosti a poslání. 
Děkujeme všem, kteří se 

zúčastnili naší vernisáţe. 

Po zahájení výstavy ředi-

telkou sdruţení Janou 

Kratochvílovou, krátkém 

proslovu pana starosty 

Jaromíra Fischera a zá-

stupce o. p. s. Region Po-

šembeří Jakuba Nekolné-

ho, vystoupil marocký 

kytarista Hamid Achak. 

Autorské čtení pohádky „O Kodvičce“ osvětlilo její původ a 

důvod, proč ji máme ve znaku. Slavnostní rozkrojení dortu 

provedly zakladatelky sdruţení Lia Valková, Kateřina 

Achak, Veronika Palátová a Blanka Stříbrná. Součástí této 

výroční výstavy je také malá zahradní výstavka fotokoláţí v 

rámci kampaně Sítě mateřských center „Táta dneska frčí“. 

V sobotu 12. června si budete moci tuto výstavu prohlédnout 

v Kostele Nejsvětější Trojice v českobrodském parku, kam ji 

přesuneme na další oslavy tohoto výročí. 

Děkujeme všem, kteří nás při přípravě této výstavy podpoři-

li: Město Český Brod, Stavební firma Václav Novák a LAM-

DAPRINT, a.s. 

Proběhla rekonstrukce Klubu Zvonice, kterou jsme financo-

vali z Programu rozvoje venkova LEADER +, prostřednic-

tvím o.p.s. Region Pošembeří (www.posemberi.cz). 

Slavnostní otevření a moţnost prohlédnout si nové a nově 

vybavené prostory klubu budete mít moţnost na oslavách 10 

let LECCOS, aneb OSLAVTE TO S NÁMI v sobotu 12. 6. 

2010.  

Dita Nekolná 
Redakčně upraveno, Foto archiv Leccos 

http://www.posemberi.cz
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ProČBrod a Městský park 2010 
 

Č 
eskobrodský zpravodaj přináší rozhovor s dvěma 

lídry nového občanského sdruţení „ProČBrod“  

Janem Vrbovcem a Jiřím Bolomským 

 

Začnu možná nezdvořilou otázkou: Nemyslíte, že 

občanských sdružení je tu jako trávy po letošních 

jarních deštích? Proč další občanské sdružení a proč 

zrovna ProČBrod? 

J. V.: Myslíme si, ţe vedle bohaté historie a blízkosti přírody 

jsou velkým bohatstvím našeho města také podnikaví a tvoři-

ví lidé. Skutečnost, ţe v Českém Brodě jiţ funguje několik 

spolků a sdruţení je spontánním projevem toho, ţe lidi jejich 

prostřednictvím nacházejí nové vazby a chtějí spolu něco 

dobrého udělat nejen pro sebe a své rodiny ale i širší spole-

čenství. Zlepšení, chcete-li zkrášlení ţivota v Brodě a okolí i 

podpora dialogu a vzájemného poznávání aktivních lidí i 

jejich různých společenství jsou podstatnými cíli sdruţení 

ProČBrod. 

J. B.: Dialog a vzájemné poznávání dost dobře vyjadřuje 

právě název našeho občanského sdruţení. Nechceme být jen 

pouhými aktivisty (Pro), ale chceme společně hledat odpově-

di Proč a jakými cestami směřovat k tomu, aby se nám v 

Brodě stále více líbilo, aby tu bylo stále víc příleţitostí si 

popovídat, líp se poznávat. 

Před pár týdny se ProČBrod narodil a už má za se-

bou první veřejnou akci a ještě k tomu umělecké 

sympózium… V jednom letáku píšete: „Smyslem 

našich aktivit je najít či nabít se inspirací. Chceme ji 

hledat v co nejširším spektru pohledů a názorů. 

Chceme sbírat názory lidí všech generací, z města i 

okolí. Tak, aby projekt, podle něhož jednou náš park 

změní svou tvář (třeba trochu, třeba víc – to nyní 

nepředjímejme) měl svoji novou hodnotu. Aby nás 

procházka po něm občerstvila, potěšila. Aby to byl 

park opravdu náš. Aby byl magnetem pro putující po 

okolí. Abychom se tam rádi a co nejčastěji vraceli, 

tak jako se lidi rádi vrací k lesní studánce pročištěné 

vlastníma rukama.“ Není to velké sousto na tak 

mladé sdružení? 

J. B.: Někdy stačí uklidit, posekat, vyčistit pár metrů zane-

dbaného koutu a objeví se krásné zákoutí. Myslíme si, ţe 

v případě městského parku stojí za to, pokusit se najít nové 

naplnění, novou harmonii tak, aby z něj nebyla jen skrumáţ 

či depozitář laviček, dětských prolézaček, ramp pro skejťáky 

a podobně, ale příjemné místo pro oddech i aktivní odpoči-

nek všech generací. 

J. V.: Umělecké sympózium je začátkem dialogu o měst-

ském parku, ale moţná i o jeho širších vazbách na přírodu 

kolem města. Chceme se o takové vizi bavit jak s odborníky, 

kteří mají s vyuţitím veřejného prostoru řadu zkušeností, tak 

samozřejmě v první řadě s občany města. Zajímá nás, jak 

park vyuţívají dnes a jak by si představovali jeho zatraktiv-

nění, případné začlenění dalších funkcí např. propojení něja-

kou lávkou se zelení kolem Pivovarského rybníka, vedení 

cyklostezky kolem Šembery, instalaci uměleckých objektů, 

podobu herních prvků pro děti, posezení pro starší atd. 

S odborníky i místními se chceme bavit i o míře zásahu, kte-

rý potřebuje zdejší zeleň, aby nebyla časem nebezpečná, ale 

naopak příjemná. 

J. B.: Příjemně nás překvapil i zájem a aktivní účast vedení 

města. Bez komunikace s představiteli města bychom se 

daleko nedostali, proto věříme, ţe se nám podaří vzbudit 

zájem celého úřadu, nejen jeho vedení a ţe naše další spolu-

práce bude nadále oboustranně inspirativní. 

Chcete prý být i hraví… 

J. B.: Nechceme, jsme.  

J. V.: Hravost je také základem naší hry „Park ve městě, 

MĚSTO JAKO PARK“. Oslovili jsme vedení zdejších škol a 

další společenství ve městě, aby se jakýmkoli, ale nejlépe 

uměleckým způsobem, pokusili co nejoriginálněji vystihnout 

vizi pro náš park. Porota pak ocení nejoriginálnější nápad a 

nejzajímavější formu ztvárnění (čekáme tak, ţe nám třeba 

šikovní tanečníci svojí vizi zatančí či muzikanti zahrají nebo 

zazpívají J). Jsme teď na začátku diskuzí o parku, tak se od-

vaţme! Budeme rádi za kaţdý názor, nápad, připomínku. Po 

hře budou následovat ankety, besedy, tak, abychom zjistili 

co moţná nejvíc názorů k moţnému budoucímu vyuţití par-

ku. 

Kdy se můžeme těšit na zveřejnění prvních nápadů? 

J. V.: Jak díla ze zmíněné hry, tak první skicy účastníků 

sympózia chceme vystavit ještě před prázdninami na ocho-

zech kostela sv. Gotharda. Místo se osvědčilo při vánoční 

výstavě betlémů, takţe ho chceme znovu zpřístupnit veřej-

nosti, tentokrát jako galerii vizionářů našeho městského par-

ku. Rádi bychom tím rozproudili diskuzi v létě, kdy mají lidi 

přeci jen trochu více času k přemýšlení a navíc skvělou příle-

ţitost ke konfrontaci nejlíp přímo ve stínu parkové zeleně. 

Těšíme se, ţe najdeme park plný zamyšlených spoluobčanů 

s fotoaparáty a poznámkovými bloky. 

J. B.: Pokud se nám podaří sehnat dárce či sponzory, plánu-

jeme z těchto prací i ze shromáţděných názorů publikovat 

katalog. 

Zpátky k sympóziu. Jaké z něj máte dojmy, jaké byly 

první ohlasy? 

J. V.: Předně tu patří poděkování Lence Klodové – koordiná-

torce sympózia (a autorce nových herních prvků do zahrady 

MŠ Sokolská). V poměrně krátkém čase se jí podařilo pozvat 

patnáct výtvarných umělců a teoretiků umění (např. PhDr. 

Ludvíka Hlaváčka, prof. VŠUP ak. soch. Kurta Gebauera, 

ak. mal. Zdeňka Hůlu a jejich ţáky), a tak v pátek čtrnáctého 

(května) bylo co pozorovat a poslouchat. Po krátké přednáš-

ce o komunikaci ve veřejném prostoru představili zúčastnění 

svoje realizace a návrhy z řešení veřejného prostoru v jiných 

městech. V kostelíčku uprostřed parku jsme vydrţeli bezmá-

la čtyři hodiny. 

J. B.: Samotný park snad všechny účastníky nadchl. Všichni 

se pozorně dívali, naslouchali a vnímali atmosféru parku, 

včetně jeho vazeb na okolí. V průběhu prohlídky padali uţ 

první nápady týkající se např. propojení obou břehů Šembery 

(Honza navrhuje propojení brodem nebo vytvoření kopečku 

na sáňkování.  

Zkusím si ještě jedno rýpnutí: Oba jste nepřehlédnu-

telní; jsou všichni členové sdružení dvoumetroví?  

J. V.: Při zakládajícím shromáţdění jsme chtěli genderově 

vyváţené zastoupení, ale nakonec nás většina přesvědčila, ţe 

takto budeme úspěšnější při vyjednávání o dotacích  

a s potencionálními sponzory. 

 

Děkuji za rozhovor. 

 

Aleš Kašpar 
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Městský park 2010 

Umělecké sympozium za účelem hledání vize a oživení městského parku 

„Park ve městě – MĚSTO JAKO PARK“ 

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na ideovém sympoziu „Městský park 2010“, které bude probíhat v Českém Brodě. Sym-

pozium pořádá občanské sdružení ProČBrod pod záštitou města Český Brod. 

ympozia: 

   „Mou inspirací pro podnět k pořádání sympozia je má letitá zkušenost s činností ve veřejném prostoru a hlavně pozorování, 
jak se přístup k veřejnému prostoru za dvacet let svobody změnil. Pozoruji  určitou "normalizaci": zatímco ve sbornících z 90.let 
najdeme v rámci projektů obnoveny veřejných prostor i happeningové akce, umělecké instalace, divadla a vůbec radost z toho, 
že je společný prostor zase otevřený, nyní se stávají parky a volné prostory spíše záležitostí investic veřejných peněz, předmě-

tem veřejných zakázek a odbornou záležitostí pro stavební a architektonické firmy.  
   Lidská paměť je krátká a představivost omezená. Jak jsem si mnohokrát vyzkoušela při spolupráci s dětmi při navrhování 
jejich hřišť: téměř každý si přeje a představuje něco, co už někde, někdy kolem sebe viděl. To, co je kolem nás vidět teď, před-
znamenává a omezuje možnosti budoucnosti.  
   Smyslem sympozia bude ukázat, co jsou schopni s potenciálně mimořádně krásným parkem udělat lidé, kteří se prostoro-

vou a veřejnou tvorbou v nejširším smyslu zabývají a zároveň jsou osvobozeni, aspoň ve východiscích, od vazeb investor-
architekt-stavba.“ 
Mgr.A. Lenka Klodová, PhD., koordinátorka projektu  
Průběh sympozia: 

1. víkendový pobyt v Českém Brodě 

dvoudenní setkání umělců zabývajících se citlivým, nápaditým i nevšedním využitím veřejných prostranství, které má 

umožnit: 

 - pochopit atmosféru místa (tento víkend také probíhá ve městě slavnost Královské brodění), 

 - vzájemnou a příjemnou výměnu zkušeností. 

termín: 14.-16. května 2010 

 
2. tvořivá hra „Park ve městě – MĚSTO JAKO PARK“, 

v níž budou své vize vytvářet občané města, od žáků zdejších škol po seniory. Porota vyhodnotí nejoriginálnější nápad na 

oživení parku i nejoriginálnější formu díla. 

termín: 1. května-11. června 2010 

 
3. výstava návrhů pro českobrodský park v kostele sv. Gotharda 

setkání s občany města, žáky místních škol, diskuse, ankety, ...  

termín: od 18. června 2010 

 
4. zpracování katalogu,  

který by neměl být pouze sborníkem nápadů, ale měl by zachycovat v určité formě i průběh sympozia, reakce veřejnosti a 

proces prolínání nebo střetu uměleckých názorů s názory místními 

 

Vybrané návrhy sympozia se stanou součástí širšího architektonického návrhu parku a bude se všemi silami směřovat 

k jejich realizaci. 
Místo sympozia:  

Český Brod  Park 2010 

 

   Český Brod leží blízko Prahy a díky dobrému a rychlému spojení vlakem velká část obyvatel pracuje v hlavním městě. V 

Českém Brodě není žádný těžký průmysl, obyvatelé většinou bydlí ve starém městském jádru, v rodinných domcích nebo 

na menším sídlišti poblíž parku. Město definuje samo sebe jako místo pro odpočinek s dobrou dostupností přírody. Nedale-

ko, v údolí Šembery, je les a celé město je obklopeno jablečnými sady a poli. Státní silnice míjí město na jižní straně a vy-

tváří tak jedinou překážku pro kontakt s rekreační zónou (lesy a rybníky kolem Šembery). Budoucnost města vidíme ve 

zkvalitňování životního prostředí. Z toho důvodu je dobré stávající kvalitní strukturu města a jeho odpočinkových zón 

uchovat a velmi pečlivě plánovat jejich ochranu a možný rozvoj. V městě samém a blízkém okolí čile působí řada spolků a 

neziskových organizací, včetně obecně prospěšné společnosti region Pošembeří, která sdružuje 35 obcí a 16 neziskových 

organizací. 

   Park umístěný podél říčky Šembery, blízko centra, je přirozeným místem pro odpočinek a relaxaci všech generací. Kromě 

velmi starých stromů se zde nachází evangelický kostelík se zvonicí (hojně využívané i pro sociální a kulturní aktivity), po-

mník od L. Šalouna, rybník a již zmiňovaná říčka, jejíž tok má sledovat také cyklostezka. Park je založen na místě bývalého 

hřbitova a jeho podobu dotvořily krasoumné aktivity na počátku 20. století. Od té doby zde nebylo významně zasahováno. 

Prostředí parku se nám zdá vhodné pro kultivaci a naplnění aktivitami vycházejícími z potřeb občanů. Genius loci, který 

vznikl nezasahováním a uchováním původní struktury parku během posledních sto let nabízí mnoho možností, jak pro-

myslet funkčnost a novou podobu parku za pomoci hledisek zahradní architektury, sociálních vztahů a uměleckých inter-

vencí. Kromě nezbytných diskuzí s občany města, místními spolky a sdruženími je dobré přizvat ke spolupráci odborné 

profese - architekty, sociology, umělce, politiky, městské výkonné úředníky aj. a zorganizovat malé sympozium, které může 

ukázat limity, možnosti a hlavně překvapivé souvislosti při plánování nové vize parku. 

 

Občanské sdružení ProČBrod, Český Brod  
 
Pořádající a podporující: 

 

Občanské sdružení ProČBrod, zastoupené Janem Vrbovcem 
Město Český Brod, zastoupené starostou Jaromírem Fischerem 

Centrum pro současné umění, zastoupené ředitelem PhDr. Ludvíkem Hlaváčkem 
MgA. Lenka Klodová, koordinátorka projektu, výtvarná umělkyně 
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Z českobrodského sportu 

Z činnosti oddílu triatlonu TJ Slavoj  

Český Brod v roce 2009 

 
Oddíl triatlonu měl v roce 2009 pouze 8 členů. 

Členové oddílu startovali na těchto aquatlonových, duatlono-

vých a triatlonových závodech: Mistrovství ČR v aquatlonu 

v Pardubicích, duatlon v Čáslavi, Mistrovství ČR v duatlonu 

v lyţařském areálu ve Vesci, triatlony v Nymburku, Po-

děbradech, Dolních Počernicích, Jablonci nad Nisou, Brně, 

Mělníku, Táboře, Karlových Varech, Sokolově (vše Český 

pohár), Lysé nad Labem a Vlkančicích. 

Největších úspěchů dosáhla Lenka Cibulková – 1. místo 

v absolutním pořadí ţen v Českém poháru v triatlonu (mj. 1. 

místa v Mělníku a v Táboře, 2. místo v Karlových Varech 

(MČR Age Groups), 3. místo v Jablonci nad Nisou, 5. místo 

v Brně), 5. místo na MČR v duatlonu ve Vesci, 7. místo na 

MČR v aquatlonu v Pardubicích, atd. 

Eva Čokrtová obsadila 8. místo v absolutním pořadí ţen v 

Českém poháru v triatlonu (mj. 2. místo v Poděbradech, 7. 

místo v Táboře), 6. místo na MČR v duatlonu ve Vesci, 1. 

místo ve Středočeském poháru v triatlonu, 1. místo na Sokol-

ském triatlonu v Lysé n. Labem, atd. 

Jana Čokrtová obsadila 4. místo v kategorii dorostenek na 

MČR v duatlonu ve Vesci, 6. místo ve Středočeském poháru 

v triatlonu v kategorii ţen, 1. místo na Vlkančickém triatlonu 

v kategorii ţeny do 30 let, atd. 

Kateřina Čokrtová v kategorii starších ţákyň obsadila 4. 

místo na závodě ČP v triatlonu v Poděbradech a 1. místo ve 

Středočeském poháru v triatlonu, na Vlkančickém triatlonu 

skončila na 4. místě v kategorii ţeny do 30 let, atd. 

Stejně jako v předchozích letech uspořádal náš oddíl i v roce 

2009 čtyři běţecké závody. Zúčastnilo se jich celkem 416 

závodníků: 

22. března. 2009 to byl 16. ročník běhu „Českobrodská pe-

čeť“. Tohoto silničního běhu na 10 kilometrů, se startem u 

Podviničního rybníka a obrátkou v Dolánkách, se zúčastnilo 

106 závodníků (91 muţů, 15 ţen). 

 28. září 2009 se v českobrodském parku uskutečnil 8. ročník 

akce „Svatováclavský běh“. Běhu pro děti a mládeţ (tratě od 

95 m do 1950 m), běhu „Buď fit“ pro ţeny (1950 m) a běhu 

pro dospělé (3250 m) se zúčastnilo 99 závodníků – 74 dětí 

(33 chlapců a 41 děvčat) a 25 dospělých (22 muţů a 3 ţeny) 

- 25. října 2009 se konal 8. ročník akce „Běh republiky Čes-

koslovenské“. Na stejných tratích jako při Svatováclavském 

běhu startovalo 128 závodníků – 98 dětí (51 chlapců a 47 

děvčat) a 30 dospělých (26 muţů a 4 ţeny). 

20. prosince 2009 byl náš běţecký seriál zakončen 17. roční-

kem běhu „Českobrodská vánoční de-sítka“. V předvánoční 

atmosféře tento 10 km dlouhý silniční běh zasněţeným údo-

lím Šembery absolvovalo 83 závodníků (73 muţů a 10 ţen). 

Uvedené čtyři běhy byly uspořádány s finanční podporou 

města Český Brod. 

K zajímavostem patří, ţe v loňském roce se tři členové naše-

ho oddílu ve dnech 23. -28. 6. 2009 zúčastnili Her IV. letní 

olympiády dětí a mládeţe České republiky v Táboře 

v triatlonovém týmu Středočeského kraje – V. Čokrt st. a 

Eva Čokrtová ml. jako trenéři a Kateřina Čokrtová jako zá-

vodnice. Kaţdý kraj mohl v triatlonu do kaţdé ze čtyř vypsa-

ných kategorií nominovat dva závodníky. Kromě Kateřiny 

byli do středočeského týmu vybráni: starší ţákyně Martina 

Landauerová z Příbrami, starší ţáci Matouš Holub 

z Kostomlat n. L. a Tomáš Havránek z Poděbrad, mladší 

ţákyně Agáta Čechová z Nymburka a Barbora Králová ze 

Sadské a mladší ţáci Petr Kohout z Chyňavy a Jan Rybář 

z Mrzek. Medaili jsme sice nezískali, ale v silné konkurenci 

se naši triatlonisti ani neztratili – 4. místo, 7. místo, 8. místo, 

12. místo, 2× 15. místo, 16. místo, 18. místo. 

Za oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod – Václav Čokrt 

Úspěchy Českobroďáků 

v Turistickém závodě v roce 

2009 

Někteří členové Turistických oddílů 

mládeţe Český Brod se i v loňském 

roce zúčastňovali závodů v  

Turistickém závodě. 

Co je to Turistický závod? Je to terénní 

běh o délce od 2 do 6 kilometrů, podle 

věkových kategorií. Na trati je umístě-

na řada kontrolních stanovišť, na kte-

rých se musí plnit bez chyb a co nej-

rychleji zadané úkoly. Jsou to tato sta-

noviště: odhad vzdálenosti, hod míč-

kem, plíţení, lanová lávka, vázání uzlů, 

orientace mapy, azimutové úseky, ur-

čování dřevin, určování turistických a 

topografických značek, poznávání kul-

turních památek a přírodních zajíma-

vostí.  

Závodí se v kategoriích: nejmladší ţac-

tvo, mladší ţactvo, starší ţactvo, mlad-

ší dorost, starší dorost, dospělí (do 35 

let a nad 35 let). Výsledný čas se sklá-

dá z času stráveného na trati a trestných 

minut za nesprávně splněné úkoly na 

jednotlivých stanovištích. Odečítá se 

čas případného čekání před stanoviš-

těm. Jedná se o postupovou soutěţ. Do 

Českého poháru se postupuje dle dané-

ho klíče – nejlepší z krajských závodů, 

z mistrovství kraje a z celkového pořa-

dí krajského poháru. Účast v Českém 

poháru si lze zajistit i na základě vý-

sledků předchozího ročníku. Nejlepší 

z jednotlivých závodů Českého poháru 

a z celkového pořadí Českého poháru 

postupují na Mistrovství ČR. Nejlepší z 

Českého poháru a z Mistrovství ČR 

postupují na Mezinárodní mistrovství.  

K dalším vrcholným podnikům kaţdo-

ročně patří i Mistrovství republiky šta-

fet a Mistrovství republiky smíšených 

dvojic. 

A jak se dařilo závodníkům TOM Čes-

ký Brod v roce 2009? 
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Závody Středočeského poháru 2009: 

1. závod – 2. 11. 2008 – Kladno-

Rozdělov: 

Nejmladší ţákyně: 1. místo – Karolína 

Mukařovská 

Nejmladší ţáci: 1. místo – Vojtěch Kosi-

na 

Mladší ţákyně: 1. místo – Tereza Bur-

dová, 2. místo – Lucie Mukařovská, 4. 

místo – Daniela Hůlková, 5. místo – 

Klára Ţemlová 

Starší dorostenky: 1. místo – Jana Čokr-

tová 

2. závod – 21. 3. 2009 – Český Brod 

Přípravka: 1. místo – Jakub Hrdinka a 

Vojtěch Vodička 

Nejmladší ţákyně: 1. místo – Karolína 

Mukařovská, 2. místo – Marcela Hyble-

rová, 3. místo – Pavlína Švecová, 4. 

místo – Tereza Procházková, 5. místo – 

Pavla Polčinová 

Mladší ţákyně: 1. místo – Lucie Muka-

řovská, 2. místo – Tereza Burdová, 3. 

místo – Klára Ţemlová 

Mladší dorostenky: 2. místo – Kateřina 

Čokrtová 

Mladší dorostenci: 2. místo – Martin 

Stárek 

Starší dorostenky: 1. místo – Jana Čokr-

tová 

Ţeny-A: 1. místo – Eva Čokrtová 

Muţi-A: 4. místo – Václav Čokrt  

Mistrovství Středočeského kraje  

a 3. závod Středočeského poháru –  

28. 3. 2009 – Kralupy n. V. 

Nejmladší ţákyně: 3. místo – Karolína 

Mukařovská, 8. místo – Marcela Hyble-

rová 

Nejmladší ţáci: 3. místo – Vojtěch Vo-

dička, 4. místo – Šimon Procházka 

Mladší ţákyně: 2. místo – Tereza Bur-

dová, 3. místo – Lucie Mukařovská, 5. 

místo – Klára Ţemlová 

Mladší ţáci: 11. místo – Jan Ferasko, 13. 

místo – Matěj Tvrzník 

Starší ţákyně: 4. místo – Kateřina Hr-

dinková 

Mladší dorostenky: 5. místo – Kateřina 

Čokrtová 

Starší dorostenky: 2. místo – Jana Čokr-

tová 

Ţeny-A: 1. místo – Eva Čokrtová 

Muţi-A: 4. místo – Václav Čokrt 

Středočeský pohár 2009 – konečné 

pořadí: 

Přípravka: 2. místo – Jakub Hrdinka a 

Vojtěch Vodička 

Nejmladší ţákyně: 1. místo – Karolína 

Mukařovská, 3. místo – Marcela Hyble-

rová, 4. místo – Pavlína Švecová, 6. 

místo – Tereza Procházková, 7. místo – 

Pavla Polčinová 

Nejmladší ţáci: 2. místo – Vojtěch Kosi-

na, 4. místo – Vojtěch Vodička, 5. místo 

– Šimon Procházka 

Mladší ţákyně: 1. místo – Tereza Bur-

dová, 2. místo – Lucie Mukařovská, 4. 

místo – Klára Ţemlová, 7. místo – Da-

niela Hůlková 

Mladší ţáci: 12. místo – Jan Ferasko, 14. 

místo – Matěj Tvrzník 

Starší ţákyně: 5. místo – Kateřina Hr-

dinková 

Mladší dorostenky: 2. místo – Kateřina 

Čokrtová 

Mladší dorostenci: 3. místo – Martin 

Stárek 

Starší dorostenky: 1. místo – Jana Čokr-

tová 

Ţeny-A: 1. místo – Eva Čokrtová 

Muţi-A: 6. místo – Václav Čokrt 

Díky skvělým výsledkům v závodech 

Středočeského poháru a na Mistrovství 

Středočeského kraje si postup do České-

ho poháru 2009 zajistilo 16 závodníků 

TOM Český Brod: 

Karolína Mukařovská, Marcela Hyblero-

vá, Pavlína Švecová, Tereza Procházko-

vá, Vojtěch Kosina, Vojtěch Vodička, 

Šimon Procházka, Tereza Burdová, Lu-

cie Mukařovská, Klára Ţemlová, Kateři-

na Hrdinková, Kateřina Čokrtová, Mar-

tin Stárek, Jana Čokrtová, Eva Čokrtová 

a Václav Čokrt. 

Závody Českého poháru 2009: 

1. závod – 2. 5. 2009 – Palkovice 

Nejmladší ţákyně: 6. místo – Karolína 

Mukařovská, 15. místo – Marcela 

Hyblerová, 18. místo – Tereza Procház-

ková 

Nejmladší ţáci: 8. místo – Šimon Pro-

cházka, 17. místo – Vojtěch Kosina 

Mladší ţákyně: 19. místo – Lucie Muka-

řovská, 21. místo – Tereza Burdová 

Starší ţákyně: 8. místo – Kateřina Hr-

dinková 

Mladší dorostenky: 2. místo – Kateřina 

Čokrtová 

Starší dorostenky: 2. místo – Jana Čokr-

tová 

Ţeny-A: 2. místo – Eva Čokrtová 

Muţi-A: 4. místo – Václav Čokrt 

2. závod – 23. 5. 2009 – Praha – Vinoř 

Nejmladší ţákyně: 14. místo – Karolína 

Mukařovská,  

Nejmladší ţáci: 9. místo: Vojtěch Kosi-

na, 11. místo – Šimon Procházka, 18. 

místo – Vojtěch Vodička 

Mladší ţákyně: 11. místo – Lucie Muka-

řovská, 14. místo – Tereza Burdová, 15. 

místo – Klára Ţemlová 

Starší dorostenky: 4. místo – Jana Čokr-

tová 

Ţeny-A: 4. místo – Eva Čokrtová 

Muţi-A: 13. místo – Václav Čokrt 

3. závod – 6. 6. 2009 – Pacov 

Nejmladší ţákyně: 6 místo – Karolína 

Mukařovská, 30. místo – Marcela 

Hyblerová, 31. místo – Tereza Procház-

ková  

Nejmladší ţáci: 9. místo: Vojtěch Kosi-

na, 17. místo – Vojtěch Vodička 

Mladší ţákyně: 7. místo – Lucie Muka-

řovská, 16. místo – Tereza Burdová 

Mladší dorostenky: 7. místo – Kateřina 

Čokrtová 

Starší dorostenky: 2. místo – Jana 

Čokrtová 

Ţeny-A: 3. místo – Eva Čokrtová 

Mistrovství České republiky 2009 

– 20. 6. 2009 – Kralupy n. Vltavou 

Starší ţákyně: 9. místo – Kateřina 

Hrdinková 

Mladší dorostenky: 3. místo – Kate-

řina Čokrtová 

Ţeny-A: 2. místo – Eva Čokrtová 

Muţi-A: 7. místo – Václav Čokrt 

Ze závodníků kvalifikovaných MČR 

bohuţel nestartovaly Karolína Mu-

kařovská, Lucie Mukařovská a Jana 

Čokrtová.  

Mistrovství České republiky 2009 

– stíhací závod – 21. 6. 2009 – Kra-

lupy n. Vltavou 

Do závodu se v kategorii dorostenek 

kvalifikovaly J. Čokrtová jako třetí a 

K. Čokrtová jako devátá. 

V kategorii ţen se kvalifikovala E. 

Čokrtová jako druhá a v kategorii 

muţů V. Čokrt jako dvanáctý 

V závodě K. Čokrtová skončila šestá, J. 

Čokrtová nestartovala, E. Čokrtová byla 

druhá a V. Čokrt byl desátý. 

Český pohár 2009 – konečné pořadí 

Nejmladší ţákyně: 7. místo – Karolína 

Mukařovská, 33. místo – Marcela 

Hyblerová, 35. místo – Tereza Procház-

ková 

Nejmladší ţáci: 13. místo – Vojtěch 

Kosina, 15. místo – Šimon Procházka, 

21. místo – Vojtěch Vodička 

Mladší ţákyně: 12. místo – Lucie Muka-

řovská, 13. místo – Tereza Burdová, 27. 

místo – Tereza Ţemlová 

Starší ţákyně: 20. místo – Kateřina Hr-

dinková 

Mladší dorostenky: 2. místo – Kateřina 

Čokrtová 

Starší dorostenky: 3. místo – Jana Čokr-

tová 

Ţeny-A: 2. místo – Eva Čokrtová 

Muţi-A: 8. místo – Václav Čokrt 
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Mezinárodní mistrovství 2009 – 5. 9. 

2009 – Uherské Hradiště 

Mladší dorostenky: 6. místo – Kateřina 

Čokrtová  

Starší dorostenky: 1. místo – Jana Čokr-

tová 

Ţeny-A: 4. místo: Eva Čokrtová¨ 

Mistrovství České republiky štafet – 

12. 9. 2009 – Kralovice 

1. místo v kategorii ţen: Jana Čokrtová, 

Kateřina Čokrtová, Eva Čokrtová 

Mistrovství České republiky smíše-

ných dvojic – 3. 10. 2009 – Ochoz u 

Konice 

3. místo v kategorii 31–70 let: Eva Čo-

krtová a Václav Čokrt  

Cestování na závody nám umoţnil i 

finanční příspěvek města Český Brod, za 

který tímto děkujeme! 

 

Turistické oddíly mládeže Český Brod 

 

Turistické závody 

v Českém Brodě 

 
Ti z Vás, kteří si v sobotu 8. května vyra-

zili do Dolánek na Staré Zámky, se mož-

ná divili, kde se tam najednou vzalo tolik 

lidí. Českobrodští „TOMíci“ tam pořá-

dali 1. závod Českého poháru Turistic-

kého závodu. Jedná se o seriál outdoo-

rových závodů, kdy závodníci při běhu 

terénem plní různé úkoly. Cílem je ab-

solvovat trasu v co nejkratším čase s co 

nejméně trestnými body. 

 

Do Českého Brodu se nám sjelo více 

neţ 300 závodníků z celé republiky. 

Prezentace proběhla v pátek ve večer-

ních hodinách, aby mohl sobotní závod 

začít co nejdříve. Závodníci byli ubyto-

váni v hlavní budově Základní školy 

Ţitomířská. V pátek večer měli moţnost 

vyzkoušet si své umění na lezecké stěně 

pod vedením Radka Pivoňky. 

(Děkujeme.) V sobotu ráno po slavnost-

ním zahájení začaly autobusy odváţet 

závodníky na start závodu do Dolánek. 

V lese je čekala řada disciplín – uzlová-

ní, hod kriketovým míčkem, plíţení, 

lanová lávka, azimutové úseky, orienta-

ce mapy, odhad vzdálenosti, poznávání 

dřevin, turistických a topografických 

značek, hradů, zámků a jiných zajíma-

vých míst. 

Závodníci startovali postupně od devíti 

hodin a jiţ okolo třetí hodiny odpoledne 

se vrátili do Brodu poslední z nich. Před 

čtvrtou hodinou měli organizátoři vy-

hodnocené všechny výsledky a na škol-

ním hřišti mohl proběhnout slavnostní 

ceremoniál vyhlášení vítězů. Ti dostali 

kromě drobných cen i diplomy a medai-

le s motivem Českého Brodu.  

Během závodů nám překvapivě přálo 

počasí, i díky tomu si všichni náročnou 

trasu v lese uţili a ve volném čase si pak 

mohli prohlédnout naše město. Rádi 

bychom poděkovali ZŠ Ţitomířská a 

paní ředitelce D. Čutkové za zapůjčení 

prostor školy, manţelům Šaldovým za 

pomoc ve škole během závodů, městu 

Český Brod za propagační materiály a 

TJ Slavoj za pronájem sprch ve sportov-

ní hale. Velký dík patří také všem, kteří 

nám pomohli s organizací a průběhem 

závodů, i s úklidem po závodech. Mys-

lím, ţe aţ půjdete o příštích víkendech 

do lesa, i díky nim zřejmě ani nepozná-

te, kudy trasa závodů vedla.  

Další informace o závodech a fotografie 

naleznete na www.tz-cesbrod.ic.cz. Vý-

sledky závodů jsou dostupné na 

www.turisticky-zavod.cz 

Za TOM KČT Hana Novotná  

Závody vlčat a světlušek 

 
V sobotu 1. května 2010 se vydaly naše 

děti do Ratají nad Sázavou na závody 

vlčat a světlušek. Tyto závody se konají 

jednou za dva roky a děti si na nich hra-

vou formou vyzkoušejí své znalosti a 

dovednosti, nejen skautské, ale i ryze 

praktické. 

 

 V sobotu ráno tedy z Brodu vyrazily do 

Ratají dvě druţinky světlušek a jedna 

druţinka vlčat. Cestou ve vlaku ještě 

děti procvičily s jehlou a nití v ruce svou 

manuální zručnost a doladily tak skaut-

ské kroje téměř k dokonalosti. 

V Ratajích jsme se pak vydali na letní 

tábořiště pořadatelů letošních závodů – 

skautů Modrá Ţelva Ratboř. Závodu se 

účastnilo více neţ dvacet soutěţních 

hlídek z kolínského okresu. Po prezenta-

ci a slavnostním nástupu začal samotný 

závod. Druţinky společně 

s dospěláckým doprovodem procházely 

(některé i probíhaly) několikakilometro-

vou trasu lesem a postupně plnily jed-

notlivé úkoly. Setkaly se tak např. 

s disciplínou „řešení problémových situ-

ací“, kde předváděly, jak správně zavo-

lat hasiče, záchranku a policii 

k nehodám, vyzkoušely si stavbu indián-

ského tee-pee, předvedly, jak si správně 

zabalit věci na výpravu, musely pohoto-

vě poskytnout první pomoc, vyluštit 

různé šifrované zprávy, vyhledat infor-

mace z rozličných příruček (jízdní řád, 

encyklopedie, pravidla českého pravopi-

su…), orientovat se v mapě, a jejich 

fyzickou zdatnost prověřila překáţková 

dráha lesem, lanová lávka a střelba 

z luku.  

V cíli čekalo na malé závodníky občer-

stvení a díky pěknému počasí i moţnost 

zahrát si na louce řadu her. Abychom ale 

stihli zpáteční vlak a dojeli zpátky 

k maminkám, museli jsme odejít ještě 

před vyhlášením vítězů. Diplomy a ceny 

tak za námi dojely se zpoţděním, i tak 

z nich ale máme velkou radost. Aby ne, 

světlušky se totiţ umístily v polovině 

startovního pole na krásném šestém a 

sedmém místě a vlčata dokonce vybojo-

vala první místo a budou nás reprezento-

vat v sobotu 5. června 2010 v krajském 

kole, které se bude konat v Dolánkách 

v Českém Brodě. Budeme jim drţet 

palce. 

Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka 

Radka Novotná 

 

 

 

 

Čarodějnice 

 
Jako každý rok touto dobou jsme v pátek 

30. dubna 2010 o filipojakubské noci 

pálili čarodějnici. Ta na nás čekala na 

ohništi u naší klubovny „na podzimku“.  

 

Po páté hodině odpoledne se začaly 

scházet děti a tentokrát s sebou přivedly 

i řadu svých kamarádů a rodičů. A pro-

toţe všechny děti přišly v kostýmech 

čarodějnic a čarodějů, mohli se náhodní 

kolemjdoucí docela polekat.  

Neţ ale nastalo samotné upálení čaro-

dějnice, byl pro děti připraven zajímavý 

program. Nejdříve si na rozehřátí zahrá-

ly oblíbené hry. Pak čekal na všechny 

zájemce zkušební překáţkový let na 

koštěti s mnoha záludnými úkoly a děti 

při ní předvedly svou rychlost, zručnost 

a hrůzostrašné čarodějnické pózy. Kdo 

trasu úspěšně absolvoval, získal 

„řidičské oprávnění k letu na koštěti“. 

Za stmívání jsme pak konečně slavnost-

ně zapálili oheň a upálili obávanou čaro-

dějnici. Děti i rodiče si mohli opéct buř-

ty, vyřádit se při mnoha dalších hrách a 

na závěr tak odcházeli domů všichni 

unavení, ale spokojení. Děkujeme všem, 

kteří se této akce zúčastnili nebo nám 

s ní pomohli, a za rok se těšíme opět 

nashledanou. 

Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka 

Český Brod Radka Novotná 

http://www.tz-cesbrod.ic.cz/
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Zpráva o činnosti oddílu atletiky  

TJ Slavoj Český Brod  

v sezóně 2009/2010 

 
Oddíl atletiky i v loňském roce pokračoval ve své 

bohaté činnosti, naši členové se zúčastnili množství 

závodů v soutěžích družstev i jednotlivců. Oddíl se 

zaměřuje na hlavně na práci s mládeží, členové ve věku 

do 18 let tvoří 85% naší členské základny. 

Druţstvo muţů zvítězilo v krajském přeboru B, druţ-

stvo ţen skončilo ve stejné soutěţi na třetím místě. I 

v kategoriích jednotlivců dosáhli členové oddílu mnoha 

výborných výsledků, v přeborech středočeského kraje 

jsme vybojovali deset medailových umístění. Naši 

závodníci zúčastnili i mistrovství ČR v kategoriích 

ţactva a dorostu. 

Na mistrovství ČR ţáků v Olomouci se Jan Líbal umís-

til na 8. místě v běhu na 3000 m, na mistrovství ČR 

dorostu v Třinci obsadil Tomáš Hanzlík 16. místo 

v běhu na 3000 m. Naši závodníci obsadili i pěkná mís-

ta v atletických tabulkách ČR za rok 2009 – Jan Moravec 15. 

místo v hodu diskem a 18. místo ve vrhu koulí. Jana Čokrto-

vá 14. místo v běhu na 1500 m překáţek a Jan Líbal 13. mís-

to v běhu na 3000 m. 

V zimních měsících jsme uspořádali sérii šesti 

veřejných halových závodů, kaţdého z nich se zú-

častnilo několik desítek závodníků všech věko-

vých kategorií z celého kraje. 

Chtěli bychom poděkovat všem příznivcům 

atletiky za jejich podporu s organizováním zá-

vodů a rodičům dětí za jejich ochotu při zajišťo-

vání dopravy na závody ve vzdálenějších měs-

tech. Dále děkujeme MÚ v Českém Brodě a sponzo-

rům za poskytnutí finančních prostředků, které byly 

vyuţity k doplnění sportovního náčiní a k zajištění 

tréninků mládeţe. 

V letošním roce chystáme za podpory o. p. s. Region 

Pošembeří rekonstrukci šaten a zázemí v areálu Na Ku-

tilce, coţ přinese lepší podmínky k tréninku. 

Rádi přivítáme všechny příznivce atletiky na našich trénin-

cích nebo veřejných závodech. Tréninky nyní probíhají 

v pondělí mezi 16–18 hodinou, ve středu 17–18 a v pátek 

opět 16–18. V zimě se tréninky konají v kryté běţecké dráze 

u sportovní haly, v létě pak na venkovním stadiónu v areálu 

Na Kutilce. 

Za oddíl atletiky TJ Slavoj Milan Rollo, předseda 

 
ilustrační obrázek z archivu ČBZ 

Dne 8. května 2010 proběhl 

v českobrodské sokolovně 13. ročník 

turnaje mládeže v šachu za účasti 

chlapců a děvčat převážně z oddílů 

regionu Polabí a Prahy. Letos byli ve 

startovním poli i dva zahraniční účast-

níci, Veronika a Daniel Dijkstra z Ho-

landska. 

 

Šachisté pořádajícího oddílu TJ SO-

KOL Český Brod si připomněli vý-

znamnou osobnost českobrodského 

šachu, profesora Jaroslava Pelikána, 

který se věnoval mládeţi, organizoval 

pro ni soutěţe, jeho svěřenci patřili v 

šedesátých letech k nejlepším v repub-

lice a úspěšně si vedli i v mezinárod-

ních kláních. Jeho práce s mládeţí při-

nesla ovoce i v pozdějších letech, kdy 

Český Brod hrál nejvyšší ligovou sou-

těţ dospělých. 

 

Z pověření Středočeského šachového 

svazu se i letošní ročník hrál současně 

jako jeden z turnajů základního kola 

Krajského přeboru mládeţe do 16 let. 

Hrálo se ve třech kategoriích, švýcar-

ským systémem na 7 kol, 2x25 minut 

na partii. 

O hladký průběh soutěţe se postarali 

členové pořádajícího oddílu Zuzana 

Koudelková, Vít Brandejský, Ing. Zde-

něk Chybný, Ing. Ivan Koudelka, Sta-

nislav Švec a Ing. Miroslav Urban.  

Vítězové získali poháry, medaile, di-

plomy a hodnotné ceny, drobné ceny 

obdrţeli všichni účastníci, za coţ patří 

poděkování Městu Český Brod a Cuk-

rárně Kašovi, kteří turnaj podpořili. 

Při zahájení turnaje přivítala jeho 

účastníky také vdova po zemřelém 

Jaroslavovi Pelikánovi prof. Hana Peli-

kánová. 

Ke spokojenosti všech přispělo i občer-

stvení, které zajistila sestra Bašusová. 

Letošní ročník patřil co do počtu účast-

níků ke slabším, přesto měl dobrou 

sportovní úroveň a splnil své poslání. 

Vítězem kategorie mladších ţáků se 

stal Karel Chwistek (TJ Tourist Biome-

dica Říčany) před Martinem Homolou 

(SOKOL Český Brod) a Matoušem 

Eretem (ŠK SOKOL Klatovy). Nejlépe 

umístěnou dívkou byla Veronika 

Dijkstra. 

V kategorii starších ţáků udávala prim 

děvčata. 1. místo získala Kateřina Mül-

lerová (TJ Tourist Biomedica Říčany), 

druhá byla Sandra Drobňáková 

(SOKOL Brandýs nad Labem), na 3. 

místě skončil Jakub Jelínek (SOKOL 

Nymburk). 

Mezi juniory byl nejlepší Tadeáš Balá-

ček (SOKOL Kolín) před Janem Fialou 

(SOKOL Český Brod), 3. místo obsadil 

Jakub Vandas (ŠK Praha Smíchov). 

Alţběta Kubitová (ŠK Praha Smíchov) 

si vybojovala prvenství v soutěţi junio-

rek. 

V základním kole Krajského přeboru 

mládeţe zvítězili v jednotlivých kate-

goriích: 

H10: Matěj Škrabánek (SOKOL Nym-

burk) 

H12: Martin Homola (SOKOL Český 

Brod) 

H14: Robin Šícha (SOKOL Český 

Brod) 

H16: Jakub Jelínek (SOKOL Nym-

burk) 

Cenu pro nejmladšího účastníka získal 

teprve pětiletý Oliver Hruban. 

Ţáci z domácího oddílu TJ Sokol Čes-

ký Brod měli nejpočetnější zastoupení, 

memoriálu se zúčastnilo 7 ţáků a 3 

junioři. V silné konkurenci se rozhodně 

neztratili. Nejlepšího výsledku dosáhli 

Martin Homola a Jan Fiala, kteří ve 

svých kategoriích získali stříbrné me-

daile za 2. místa. Oba dosáhli jiţ řadu 

úspěchů i na celostátní úrovni a jsou 

příslibem našeho oddílu do budoucna. I 

ostatní naši mladí šachisté se umístili 

na pěkných pozicích v turnajové tabul-

ce: Jaroslav Boháč 11., František Hr-

bek12., Aleš Masař 14. a Daniel Bossa-

nyi 16. (všichni kategorie mladší ţáci), 

Robin Šícha 4. v kategorii starších ţá-

ků, Ondřej Šedivý 4. a Miroslav Cha-

loupka 7. v kategorii juniorů. 

Při pohledu na výsledky našich hráčů 

v turnajových tabulkách musíme brát 

Memoriál profesora Jaroslava Pelikána 
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v úvahu i to, ţe se turnaje účastnili jak ostřílení turnajoví borci, tak i ţáci, kteří se této královské hře věnují teprve několik 

měsíců. Potěšilo by nás, kdyby jejich úspěchy podnítily zájem o šachy v řadách českobrodské mládeţe. Všichni případní zá-

jemci jsou vítáni. Mohou se přihlásit (nebo se zatím jen přijít podívat), na úterních nebo pátečních trénincích pro mládeţ od 

17,00 hodin v klubovně sokolovny. 

Zuzana Koudelková a Ing. Zdeněk Chybný, Šachový oddíl TJ SOKOL Český Brod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXAS HOLD‘EM 

 
V posledních několika letech zachvátila celý svět pokerová 

mánie. Poker se stal nejúspěšnější karetní hrou současnosti 

a zálibu si v něm nacházejí všechny věkové kategorie. 

 

I já jsem kouzlu Pokeru podlehl, a tak mě mrzelo, ţe zde 

v okolí nikde nebyla moţnost zahrát si kvalitní pokerový 

turnaj. Teprve nedávno jsem na doporučení kamaráda navští-

vil nově otevřený Poker bar na Husově náměstí v Českém 

Brodě. V příjemném prostředí malého baru mě kromě ceno-

vě velmi výhodného piva, zaujal především systém turnajů, 

který řídí profesionální dealeři. Hra tak má o mnoho vyšší 

úroveň, neţ v normálních barech. Pro velký zájem se kaţdý 

měsíc uskuteční velký pokerový turnaj – vţdy druhou sobotu 

v měsíci (nejbliţší 15. 5. 2010 od 19:30 hod) na čtyřech sto-

lech, kde bude moct hrát aţ 40 hráčů. Buy-in bude činit 

200CZK. Neomezený rebuy během první hodiny: 200CZK, 

add-on: 200CZK 1× po uplynutí první hodiny hry. Počáteční 

stack činí 2000 chips. Starting blinds: 25/50 (level 15 min). 

Kromě velkých turnajů se pořádají kaţdou sobotu malé pro 

cca 20 hráčů (také s profesionálními dealery). Těším se na 

příští návštěvu českobrodského Poker baru a na měření sil 

s kvalitními místními soupeři. 

Jiří Chlumský 

Tip na výlet… 
 

Informační panel Nadace českého kubismu o moderní archi-

tektuře v širším okolí Kolína, na jehož tvorbě se podílel Bc. 

Roman Šulc, autor stránek www.cestyapamatky.cz. 

Roman Šulc doufá, ţe aţ se s ním setkáte v reálu, ţe Vás 

potěší stejně jako náhled. Tip na výlet do okolí je: prohlídka 

Bauerovy vily v Libodřicích u Kolína, významného díla Jo-

sefa Gočára. Uvnitř naleznete zajímavou expozici Českého 

kubismu. Za návštěvu pochopitelně stojí i další díla - kubis-

tický kostel v Pečkách od Lisky, zámek v Ratboři od Kotěry 

a pochopitelně moderní stavby od Freiwalda nebo Fragnera 

v Kolíně… 

Zdenka Bočková, řed. MKIC 

Duben ve znamení závodů 

 
Druhý dubnový víkend se nesl ve znamení závodů snad pro 

polovinu členů corridooru. Eliška se svými svěřenci vyrazila 

na víkendové závody sportovního aerobiku už v pátek.  

Jako první se v Luhačovicích předvedly kadetky, kde za nás 

závodily Kristýna Dohnalová a Verča Nováková, které se 

poprvé předvedly v singlové sestavě. Za kadety závodila  

i Míša Holubcová, která získala 2. místo. Naše juniorky si 

vedly také velmi dobře. Terka Tydlitátová (poprvé v katego-

rii juniorů!) obsadila bezvadné 6. místo a Klárce Mandové 

finále uniklo o vlásek. V neděli odpoledne přišli na řadu 

senioři. Tým Mirka Zimová, Gabča Ziková a Vojta Ešner 

získali 2. místo. Víkend byl hodně náročný nejen pro závod-

níky, ale i jejich trenéry. Strávit 3 dny v tělocvičně, kde 

Vám v kuse duní hudba je aţ k nevydrţení. Ve stejný den 

kdy naši senioři bojovali o medaile, jsem se společně 

s Déňou a plným autobusem dětí vydala do Náchoda na No-

váč cup, kde závodily naše nejmenší a nejstarší wellnessky, 

naše stepařky a skupina D – roztleskávačky. Stepařky se 

umístili na pěkném 5. místě, v této kategorii byla opravdu 

velmi vysoká konkurence, dívky ze skupiny C se umístili na 

perfektním 2. místě stejně jako starší holky. Skvělé 3. místo 

získaly roztleskávačky, pro které to byly úplně první závo-

dy. Další víkend jsem s tou samou skupinou vyrazila do 

nedalekého Nymburka, kde jsme opět předvedly skvělé vý-

kony. Malé wellnesky se umístily na krásném 2. místě, vel-

ké holky obsadily bronzovou příčku. Stepařky se umístili na 

5. místě stejně jako naše roztleskávačky. Závody byly dlou-

hé, ale myslím, ţe na týmové ţluté mikiny Nymburk jen tak 

nezapomene. Ve stejnou dobu se v Havlíčkově Brodě konal 

pod vedením Elišky a Kuby sportovní víkend, Elišku jsme 

http://www.cestyapamatky.cz/
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kaţdou chvíli informovaly a určitě jsme jí udělaly velikou 

radost. V neděli 25. 4. jsme společně s Eliškou vyrazily na 

závod Wellness týmů do Pardubic. Nejmladší Wellness tý-

meček (skupina C) skončil na pěkném 6. místě. Kvalita zá-

vodníků roste rok od roku a to ţe naše holky porazily 9 týmů 

byl obrovský úspěch. Naše stepařky nám všem udělaly ob-

rovskou radost. A to přímo zlatem! Třetí nejstarší tým s le-

tošním názvem Green Day (skupina F) nás také nezklamal  

a zvítězil ve své kategorii aerobik 16–26 let. Duben byl pro 

nás úspěšným a zároveň únavným měsícem, ale určitě to 

stálo za to!    

Monika Janstová                    Foto z archivu corridooru 

 

MKICMKIC  
www.kulturainfowww.kulturainfo--cesbrod.czcesbrod.cz  

mkic@cesbrod.czmkic@cesbrod.cz  

info@cesbrod.czinfo@cesbrod.cz  

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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Z pokladů Podlipanského  

muzea… 

 
Dnes mají čtenáři ČBZ možnost prohlédnout si 

další dvě unikátní fotografie ze sbírek místního 

muzea (sign. CB 18836–7 F).  

 

O 
ba snímky pocházejí z jara 1910 a je na 

nich zachycena stavba sochy-pomníku 

husitského velitele Prokopa Holého  

(† 1434). Obzvlášť cenné je zachycení dřevěného 

lešení a kladky a také skládání pomníku 

z jednotlivých kamenných bloků a jejich dopraco-

vávání přímo na místě.  

Myšlenka na stavbu nějakého pomníku se vztahem 

k bitvě u Lipan vznikla při jedné z poutí na Lipany 

uţ roku 1906, kdy zdejší Sokolové zamýšleli po-

stavit kamenný jehlan u dnešní státní silnice mezi 

Prahou a Kolínem, v místech, kde se říká „v Zabi-

tých“ u Bylan a začali veřejnou sbírku. Poté, co 

jim ale bylo vysvětleno, ţe toto pojmenování 

vzniklo po neúspěšném pokusu o dolování kovů a 

v ţádném případě nesouvisí s ţádným z mrtvých 

bojovníků z bitvy roku 1434, rozhodl se Sokol 

oprášit zapadlou myšlenku z roku 1881 na posta-

vení sochy Prokopa Holého přímo v Českém Bro-

dě a pouţít vybranou částku na tento účel. Během 

dvou let nashromáţdili ve sbírkách kolem 20 tisíc 

rakousko-uherských korun a téhoţ roku 1908 byl 

poloţen i základní kámen – pomníku musela 

ustoupit i stará (původem renesanční) veřejná kaš-

na. Slavnostní odhalení pomníku Prokopa Holého 

se uskutečnilo společně s velkolepými oslavami 

40leté existence českobrodského Sokola 2. a 3. 

července 1910. Letos tedy od této události uplyne 

rovných 100 let. 

Secesní pomník od Karla Opatrného z roku 

1910. Vytvořen je z hořického pískovce, 

v podstavci jsou uloţeny schránky s prstí 

z vítězných bojišť českých legionářů za 1. světové 

války, prstě s hlínou z nacistických koncentračních 

táborů a z bojiště na Dukle. 

Vl. J. Mrvík 
(snímky přinášíme na obálce tohoto čísla, pozn. red.) 
 

 

TJ Sokol Český Brod slaví  

výročí 140 let od svého zaloţení 
 

Sokol v Českém Brodě byl založen v dubnu 1870  

a v květnu téhož roku byl zvolen výbor se starostou 

bratrem Weindenhofferem. 

 

C 
vičilo se v létě venku a v zimě 

v hostinských sálech. Prostředí 

v hostincích bylo nevyhovující, a proto se 

rozhodli pro stavbu sokolovny. Členové Sokola 

zakoupili od města na splátky pozemek a zahájili 

sbírky i mezi občany. Sbírky byly nejen peněţní, 

ale lidé přispěli i stavebním materiálem, povozy a 

řemeslnou prací. Pan architekt Jan Koula věnoval 

plánovou dokumentaci ke stavbě. V červnu 1884 

byly poloţeny základní kameny a stavba byla do-

končena v listopadu. V prosinci byla otevřena di-

vadelním představením „Starý mládenec“. Sokol 

v té době měl jiţ 160 cvičících členů. Slavnostního 

otevření se nová sokolovna dočkala v roce 1885 ve 

spojení se sjezdem ţupy středočeské. 

První a zvlášť druhá světová válka zasáhla do ţi-

vota Sokolů přerušením činnosti i persekucí členů 

zapojených v odboji. K dalšímu dlouholetému pře-

rušení sokolské činnosti došlo v období totality. 

V r. 1956 komunisté Sokol zrušili. 

K obnově Sokola došlo po sametové revoluci. Přes 

všechny problémy s navracením sokolského ma-

jetku, získáváním cvičitelů i funkcionářů bylo na-

vázáno na letitou tradici SOKOLA. 

V současné době má českobrodský Sokol 490 čle-

nů. Od batolátek po seniory se pravidelně setkávají 

v tělocvičně i mimo ni. Jelikoţ hlavní ideou Soko-

la je heslo zdravý a krásný, zaměřuje se na vše-

stranné cvičení. V rozvrhu hodin najdete: cvičení 

pro rodiče a děti, předškoláčky, mladší ţáky, spor-
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tovní gymnastiku, aerobik pro děti i dospělé, kara-

te, taekwondo, šachy, volejbal, floorbal… 

a v příštím roce nabídku ještě rozšíří. 

Nevýslovný dík patří všem cvičitelům, kteří se ve 

svém volném čase věnují přípravám hodin a jejich 

realizaci. Jmenovitě: náčelnici Janě Bízkové, Lud-

mile Rakové, Magdě Kudrnáčové, Elišce Strako-

šové a jejímu týmu, Ing. Chybnému, Denise Fili-

pové, Martině Kříţové, Janě Janurové, Zdence Fir-

basové, Haně Vrbovcové, Nadě Luňákové, Gábině 

Záhrobské, Petře Čurgaliové, Ivě Bašusové a Petru 

Strnadovi a jiným, kteří přispívají k tomu, aby So-

kol vůbec byl… 

SPORTU ZDAR!!! Jana Bízková 

Českobrodská sokolovna na dobové  
pohlednici ze sbírky V. Brzka 

Cvičební sál českobrodské 
sokolovny na dobové  
fotografii z roku 1910  
z archivu Sokola 

18701870  

20102010 

až 
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Oprava s omluvou 
Do květnového čísla Českobrodského zpravodaje, a to do jeho přílohy o konci II. světové války, se vloudila chyba, na kte-

rou nás upozornil autor článku Vl. J. Mrvík. Šlo především o větu na první stránce, citujeme z emailu autora: „…hrozilo 

nebezpečí, že delegáti tzv. Národního výboru, tj. všichni posledně jmenovaní, budou odvlečeni, postarali se organizátoři 

schůzky, že část obyvatel města byla o tomto nočním jednání uvědomena…“, kam bylo z mě zcela nepochopitelných důvo-

dů dopsáno „postarali se generál Schörner a organizátoři schůzky…“, což zcela převrací realitu a vypadá to jako by na-

cistický zločinec první třídy běhal po Brodě a zachraňoval české odbojáře!!! Konec citace. 

Chyba vznikla pochopitelně neúmyslně a byla způsobena při formátování a zlomu textu vzhledem k vloţeným obrázkům 

v originále. Vloţené jméno generálovo, které bylo autorem připsáno pod jeho fotografii, bylo DTP programem chápáno 

jako součást textu a náhoda tomu chtěla, ţe do věty „sedělo“, určitým způsobem na ni navázalo a netvořilo ţádné neţádou-

cí spojení. Pochopitelně věcně jde o nesmysl v kontextu s rozhořčením autora. Pozorný čtenář, zajímající se historii a dě-

jinné souvislosti (mimochodem jiţ několikráte v ČBZ popisované) ví, ţe generál Schörner v Českém Brodě v tuto dobu 

nemohl být a také nebyl, natoţ aby zachraňoval české odbojáře. 

Je to naše chyba, kterou jsme neobjevili ani při běţné korektuře, která zahrnuje především překlepy, pravopisné chyby a 

některé technické záleţitosti sazby. 

Velmi se autorovi omlouváme. 

Na závěr bychom chtěli upozornit znovu všechny přispěvovatele, aby své články dodávali především v tomto formátu: 

Text jednoduchý bez jakéhokoliv „vylepšování“ a formátování, nejlépe v písmu sazby tj. Times New 

Roman 12 b., jednoduché, zarovnání doleva. 

Obrázky, pokud je to moţné, dodávali autoři zvláště v některém z běţných formátů (jpg, tif, bmp, 

případně pdf) a to nikoliv jako součást textu (zejména, je-li pouţit MS WORD jako textový editor). 

V případě, ţe autor trvá na přesném umístění obrázků v textu, měl by to uvést v poznámce na konci 

článku. 

Rozlišení snímků by mělo odpovídat tiskovým poţadavkům (ideálně 300 dpi), jinak bude kvalita 

v tisku znatelně horší. Preferujeme digitální snímky z fotopřístrojů nebo lze provést i vlastní sken. 

Zvládneme i jakékoliv jiné písmo či formát, ale sazba se zbytečně zdrţuje. 

Příspěvky, prosíme, podepisujte plným jménem autora nebo autorů, ne zkratky nebo značky. 

Do textu nevypisujte ţádné, dnes oblíbené, „smajlíky“, je lépe se vyjadřovat slovně, češtinou. 

V případně nejasností raději kontaktujte redakci ČBZ. Děkujeme.  

Redakce ČBZ 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 

ČESKÝ BROD 

VYHLAŠUJE 

VEŘEJNOU  

SBÍRKU 
NA OPRAVU KOSTELA  

SV. GOTHARDA  

V ČESKÉM BRODĚ 
ČÍSLO ÚČTU: 0425808339/0800 

POZNÁMKA „SV. GOTHARD“ 

POTVRZENÍ O DARU VYDÁME PO 

DOMLUVĚ NA TEL. Č. 720340265 

 

VŠEM DÁRCŮM UPŘÍMNĚ  

DĚKUJEME 
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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 

Jedná se o sběr tonerů, které se mohou 

ukládat na sběrném dvoře Technických 
služeb pro všechny subjekty zdarma. 

Technické služby uzavřely smlouvu na 
tento odběr s firmou OTTO office.Tuto 

akci zaštiťuje firma Asekol. Informace 
také na: http://sbirej-toner.cz 

Technické sluţby Český Brod Technické sluţby Český Brod   

informují občany…informují občany…  

N
o
v
i
n
k
a
!
 

Prodej hutního materiáluProdej hutního materiálu  

 
Miloš Kundrum-Hutní materiál  

Sklad: Ulice V chobotě 1037,  

za KARMOU 

 
Jekly, trubky, profilová I, U, L, T,  

4hr. tyče, armovací sítě, roxory,  

plechy černé i pozinkované,  

trapézy, AL, rošty, atd. 

 

Zajistíme veškerý sortiment hutního  

materiálu dle vašich poţadavků.  

 

Dělení na fixní délky, stříhání plechů. 

 

Dodávky pro firmy i maloodběratele. 

Pro stavebníky zajistíme dopravu  

na místo určení. 

Zajišťujeme i výrobu zámečnických  

prací. 

Zásobujeme široké okolí.  

 

Našimi odběrateli 

jsou významné firmy v ČR. 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.  

Tel. 603–583 985, 321–623 050 

 
Otevření nové pobočky cestovní kanceláře SIM s.r.o 

Suvorovova 394, 28201 ČESKÝ BROD,  

TEL:607 822624, ceskybrod@simholidays.cz 

specialista na Francii                                  autobusová doprava 

zájezdy od všech prověřených CK             last moment, výhodné cenové nabídky 

dovolená na míru                                        skupinové slevy, prodej sportovních hodinek 

Těš
ím

e s
e n

a V
aš

i n
áv

ště
vu  

TEL:607
mailto:ceskybrod@simholidays.cz
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Aktuální kalendář kulturně-sportovních akcí ve městě 
 

5. 6. Nohejbalový zápas TJ Slavoj Č. Brod – Vlašim – Votice, krajská soutěţ, muţi „B“, hřiště ulice J. Wolke-

ra od 9.00 hodin 

5. 6. Nohejbalový zápas TJ Slavoj Č. Brod – TJ Sokol Břve, 1. liga ţen, ţeny „A“, hřiště ulice J. Wolkera od 

10.00 hodin 

5. 6. Nohejbalový zápas TJ Slavoj Č. Brod – TJ Jiskra Aš, 1. liga muţů, muţi „A“, hřiště ulice J. Wolkera od 

14.00 hodin 

5. 6. Česká Kanada, KČT TJ Slavoj 

6. 6. Nohejbalový zápas TJ Slavoj Č. Brod – TJ Pankrác, 2. liga ţen, ţeny„B“, hřiště ulice J. Wolkera od 10.00 

hodin 

6. 6. Nohejbalový zápas TJ Slavoj Č. Brod – TJ Pankrác, 2. liga ţen, ţeny„B“, hřiště ulice J. Wolkera od 15.00 

hodin 

6. 6. Sokolnický den, pořádá garda, pozemek u hradeb 

6. 6. Akademie Sokola Český Brod ke 140. výročí vzniku Sokola a 125. výročí otevření sokolovny s výstavou 

Sokol dříve a dnes, od 16.00 hodin 

12. – 20. 6. Maďarsko ( termály Gyula, Bűk a okolí), KČT TJ Slavoj 

12. 6. 10 let LECCOS aneb oslavte to s námi! – zábavné odpoledne v parku, dílny a soutěţe, vystoupení ţáků 

ZŠ, Čertovská pohádka – Brodivadlo, Divadlo Emillion, hosté z Vypsaný fixy, podvečerní koncert Vox 

Bohemica v kostele Nejsvětější Trojice, filmová projekce o Leccos a jiné… od 14.00 h v parku 

13. 6. Nohejbalový zápas TJ Slavoj Č. Brod – Osnice, krajská soutěţ, muţi „B“, hřiště ulice J. Wolkera od 9.00 

hodin 

13. 6. Nohejbalový zápas TJ Slavoj Č. Brod – NK Janovice, 1. liga muţů, muţi „A“, hřiště ulice J. Wolkera od 

12.00 hodin 

26. 6. Nohejbalový zápas TJ Slavoj Č. Brod – TJ Útěchov Brno „A“, 1. liga ţen, ţeny „A“, hřiště ulice J. Wol-

kera od 10.00 hodin 

26. 6. Nohejbalový zápas TJ Slavoj Č. Brod – TJ Avia Čakovice, 1. liga ţen,  ţeny „A“, hřiště ulice J. Wolkera 

od 16.00 hodin 

7. – 30. 7. Vladimír Brzek – výstava historických pohlednic Českého Brodu, galerie Šatlava 

1. 8. Divadelní den za hradbami – loutkové divadlo pro děti a večerní představení pro dospělé 

9. – 27. 8. Ing. Jaroslav Petrásek – výstava o historii českobrodské pošty, galerie Šatlava 

 Letní tábor, TOM 

28. 8. Nohejbalový zápas TJ Slavoj Č. Brod – Neratovice, krajská soutěţ, muţi „B“, hřiště ulice J. Wolkera od 

9.00 hodin 

Autorizovaný servis vozů BMW Autorizovaný servis vozů BMW   

 
hledá mechanika do provozovny  

na Praze 4.  

 

Poţadujeme vyučení v oboru  

a praxi min. 3 roky,  

základní znalost AJ nebo NJ,  

samostatnost, spolehlivost, bezúhonnost,  

ŘP sk. B. 

 

Renocar, a.s. BMW Service 

tel.:       + 420-261 393 611 

fax.:       + 420-261 393 619 

e-mail:  marketa.kubickova@renocar.cz 

web:      www. renocar.com 

Kouřim výzva  
Na Dny evropského dědictví - Sen noci kou-

řimské - 11. září, kdy bychom rádi zrealizova-

li odpolední - podvečerní Zahradnický, zeli-

nářský a květinový prodejní trh, rádi bychom 

získali výrobce marmelád či povidel. Vzhle-

dem k časovému prostoru bychom rádi oslovi-

li pěstitele a výrobce z co nejbliţšího okolí 

města a to i ty, kteří třeba jen prodávají pře-

bytky ze zahrádky. Na akci však nebude jen 

trh, ale především „jiřinkový ples na náměstí“ 

- doufáme, ţe jiţ teď jsme Vás nadchli pro 

návštěvu. 

Prosíme, ozvěte se zahradníci, zelináři, nebo 

třeba jen dobří lidé, kteří by věnovali jiřiny. 

MĚSTO  KOUŘIM 
oddělení kultura a cestovní ruch 
Turistické informační centrum 

Jirkovská Radka 
Tel./fax 321 784004; Mob: 728137488 

e-mail: ic.kourim@atlas.cz 
http://www.kourim-radnice.cz 

http://www.kourim-radnice.cz/
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Dne 15. června 2010 by se 

dožil 80 let  

pan Miroslav Hrabánek. 

 

 

  

 

 

Kdo jste ho znali,  

vzpomeňte s námi. Stále 

vzpomíná Helena s rodinou. 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ MĚSTSKÉ KULTURNÍ   

A INFORMAČNÍ A INFORMAČNÍ   

CENTRUMCENTRUM  

Náměstí Arnošta z Pardubic 1,  

Český Brod 

a 

2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA   

TYRŠOVA 68TYRŠOVA 68  

srdečně zve na výstavu prací školy 

HURÁ NA PRÁZDNINY! 
 

Galerie Šatlava  

1.6. – 25.6.2010 

 
provozní doba:   

pondělí,  středa 8.00 – 11.00   

12.00 – 17.00 

úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 11.00  

12.00 – 16.00 

sobota (pouze červen – září)  

9.00 – 12.00,  

neděle zavřeno 
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Průjezd sovětských vojáků již svobodným městem 9. května 1945 v 10 hodin ráno. Vpředu vozidlo typu KDF 82 
(ukořistěné německé terénní vozidlo), vzadu pravděpodobně americké kolové nákladní vozidlo neurčeného typu, 
ovšem posádka obou vozidel je sovětská. 

Z fotoarchivu Podlipanského muzea 

V. J. Mrvík zaslal redakci další zajímavou fotografii, vztahující se konci 2. světové války v našem městě. 

K článku „TJ Sokol Český Brod slaví výročí 

140 let od svého zaloţení“ na straně 23.  
ilustrační foto  
vlevo: Harrachov  

vpravo: Mělník 
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k článkům na straně 17 a 19

Foto Ing. Tomáš Mukařovský




