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Dana Nguyen jako „Křižík“
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Na startu foto V. Čokrt

foto z archivu
M. Lukáška

Foto z archivu
E. Strakošové

Ze závodů master class - 
Mistry s mistry v Českém Brodě
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Českobrodský ZPRAVODAJ 
Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska 

Zpracovává, vydává, tisk a distribuci zajišťuje  

Městské kulturní a informační centrum v Českém Brodě (IČO: 

00065951) ve spolupráci s Městem Český Brod.  

Řídí redakční rada ve složení: Bočková Zdenka, Hájek Václav, 

Hor Tomáš, Ing. Petrásek Jaroslav st.,  

Bc. Nekolný Jakub. Adresa redakce: MKIC,  

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

Fotografie, pokud není uvedeno jinak, archiv ČBZ a města. 

Telefon: 321612220, 321612219, 321612218 

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

cbz@cesbrod.cz; info@cesbrod.cz 

Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte redakci na výše  

uvedenou adresu nebo osobně předejte na stejné adrese  

v Informačním centru v přízemí budovy MKIC.  

Upřednostňujeme autorské příspěvky  

v elektronické podobě na některém z běžných médií  

a v běžných formátech. Fotografie přijímáme  

ve všech formátech a oddělené od textu. Texty procházejí 

základní jazykovou úpravou a za jejich obsah ručí autoři 

příspěvků.  

Redakce si vyhrazuje právo na krácení rukopisů, případně jejich 

neuveřejnění nebo odložení a na tvorbu titulků, vyžaduje-li to 

celkové zpracování příspěvku. Nevyžádané rukopisy, fotografie, 

případně kresby se nevracejí. Vychází počátkem každého měsíce,  

k dostání ve vybraných prodejnách časopisů a v MKIC.  

Předplatné vyřizuje a časopis rozesílá MKIC, Český Brod.  

 

Registrováno MK ČR pod registračním číslem  

MK ČR E10639.  

Tisk Jan Průša – Polygrafická výroba Klučov.  

Cena jednoho výtisku je 9,00 Kč.  

Toto číslo vyšlo 4. 2. 2011 v nákladu 500 ks. 

Uzávěrka čísla 3. 2011 je ve čtvrtek 10. 2. 2011  

© MKIC 1992 – 2011 

Zprávy z města a radnice; Deník MP 

Spolky a organizace ve městě; Leccos 

O štolmířském kostele sv. Havla 

Nový evangelický farář se představuje 

Pozvánky na kulturu, informace obecné 

Do 50. ročníku ČBZ – malé zamyšlení 2 

Knižní novinky prosinec 2010 

Sport, aj… 

OBSAH 

Kresba Václava Cinkla z roku 1971 

Do padesátého ročníkuDo padesátého ročníku  
aneb malé zamyšlení nad vznikem  

Českobrodského zpravodaje – dokončení 
 

Č 
eskobrodský zpravodaj nepřestal vycházet ani po roce 1989. Ještě 

nějaký čas byla jeho podoba nezměněna, tedy formát A5, tuţší 

desky a minimum obrázků a kreseb, přepis příspěvků na psacím 

stroji a tisk ofsetem klasickou cestou. Pak si jeho tvorbu vzal za svou 

tehdejší první polistopadový starosta RNDr. Jan Kunčar a věnoval mu 

značnou péči. Především byl změněn formát listu na dnešní A4, upraven 

jeho vzhled a periodicita sníţena z měsíčníku na čtrnáctideník. Vedoucí 

osobností redakční rady byl nadále Ivan Makovec. Příspěvků bylo rela-

tivně dost, takţe zpočátku nebyl problém naplnit stanovený rozsah časo-

pisu. Příspěvky se stále přepisovaly na psacím stroji, tehdy uţ i elektric-

kém, takţe písmo a typy byly ve výsledném tisku ostřejší a čitelnější. 

Později byly přidávány titulky stálých rubrik, pořízené v tiskárně, stříha-

né a vlepované na maketu stránek. Ostatně celá maketa stránek byla vy-

tvářena ručně nalepováním sloupců s přepsanými příspěvky, titulky  

i obrázky a jinými grafickými prvky na čtvrtku čistého papíru. Takto 

vytvořená maketa byla předávána do tiskárny, kde byla ofotografována 

(oreprodukována) v měřítku 1:1 na listový reprodukční film a ten pak 

slouţil k přenesení stránky na ofsetový kovolist a klasickým postupem 

zpracován pro pouţití v ofsetovém tisku. Tisklo se na archy A3, které 

byly ručně překládány a skládány do jednotlivých čísel. 

Počátkem 90. let 20. stol. došlo k výrazné změně. Tvorba a vydávání 

časopisu bylo vráceno do tehdejšího Městského kulturního střediska, 

změnila se i redakční rada, změnila se periodicita na 1 měsíc a hlavně 

byla zavedena počítačová sazba a DTP celého listu. Jinými slovy: zjed-

nodušila se a zkvalitnila příprava makety listu, i kdyţ zpočátku této peri-

ody vydávání se systém výroby v tiskárně příliš nezměnil. Opět repro-

dukce stránek na film a příprava kovolistů. Pak zase běţný tisk z plochy. 

Kvalitativní skok v kvalitě předlohy byl mj. „způsoben“ i tiskem této 

předlohy laserovou tiskárnou přímo z počítače jako celá strana. Laserov-

ka, která tehdy nebyla levnou záleţitostí, byla pořízena z rozpočtu města, 

stejně tak počítač a příslušné programy. Nějaký čas to takto fungovalo aţ 

do doby, neţ se přešlo na zrcadlový tisk makety, nebo vlastně uţ předlo-

hy, na průhlednou (i kdyţ matovou) polyesterovou fólii, která uţ přímo 

se pouţila pro kopírování stránek na ofsetový kovolist. Zrychlení, zkva-

litnění a následně i zlevnění celého procesu je zjevné. Noviny tehdy tisk-

la tiskárna GARRET v Kostelci nad Černými lesy, se kterou jsme byli 

velice spokojeni. Kvalita tisku, dodrţování termínů a příjemní majitelé. 

Co více si přát. A protoţe to fungovalo, bylo třeba změny. Naštěstí byla 

náhodně oslovena Tiskárna J. Průša v Klučově (hledali jsme provozovnu 

co nejblíţe našemu městu), která se tisku ochotně ujala a tiskneme tam 

dodnes. 

Někdy po roce 2000 byl Českobrodský zpravodaj opatřen plnobarevnou 

obálkou a větším mnoţstvím fotografií. Tato významná změna byla čte-

náři uvítána. Přešli jsme na kompletní elektronickou cestu tvorby časopi-

su a snaţíme se udrţet její cenovou hladinu, aby dotace byly co nejmen-

ší. Klasický čtyřbarevný ofset se zatím zdá nejlevnější, i kdyţ samozřej-

mě víme, ţe existují i jiné tiskové techniky. Uvidíme, co přinese budouc-

nost. 

Co říci na závěr? Především vyslovit poděkování. Poděkování všem, 

kteří se na tvorbě a vydávání ČBZ v průběhu posledních více jak dvaceti 

let podíleli. Jmenovitě RNDr. Janu Kunčarovi, Ivanu Makovcovi, Jarmile 

Makovcové, Vlastě Václavkové, Miroslavě a Karlu Bočkovým, PhDr. 

Miloši Dvořákovi, †Ing. Josefu Kapičkovi, †Ing. Jaroslavu Grulichovi, 
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ilustrační kresba z archivu ČBZ 

bývalému tajemníku Pavlovi Pobříslovi, bývalému místosta-

rostovi Mgr. Miloši Dlabalovi, Zdence Bočkové a všem těm 

dalším, kteří jako členové redakčních rad nebo jako autoři 

příspěvků či fotografií a kreseb významně přispěli k tomu, ţe 

se Českobrodský zpravodaj „doţívá“ své padesátky. Bylo by 

nefér nepoděkovat i tiskárně manţelů Vaněčkových 

z Kostelce nad Černými lesy a tiskárně Jan Průša v Klučově 

za práci, kterou odváděli a odvádějí. 

Do další padesátky pak přejeme ČBZ hodně dobrých článků 

a samozřejmě i čtenářů.  

Red. ČBZ 

Z deníku městské policie – prosinec 2010 
 

Blokové pokuty na místě zaplacené                4.000 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku             5.500 Kč 

Parkovací automaty                                       82.032 Kč  

Poplatky za trţnici                                           3.550 Kč 

Celkem                                                         95.082 Kč 
 

Součinnost s odbory při MěÚ Český Brod: 1× s odborem správy majetku 

města; 2× odbor ţivotního prostředí; 1× odbor dopravy, 

odchyt psů  8×  –   4× útulek Lysá n. Labem z toho 2× předáno majiteli, 

přestupky majetkové – krádeţe 1×, 

nádraţí – porušování tabákového zákona – 1×, 

zajištění provozu parkovacích automatů – denně, 

sběr injekčních stříkaček –  4× Husovo nám, 1× veřejné WC, 3× Prokopa Velikého, 

předání reflexních přívěsků ţákům 1. a 2. tříd základních škol v Českém Brodě, 

předvedení osoby v celostátním pátrání na OO PČR Český Brod – osoba do výkonu trestu, 

zajištění krmení psů v obci Štolmíř – majitel hospitalizován v nemocnici, 

nález peněţenky s doklady v prodejně LIDL – předáno PČR, věc vedena jako TČ, 

oznámení o napadení ţeny na veřejných WC – věc předána PČR, 

spolupráce s technickými sluţbami při hlášení a následném posypu vozovek, chodníků a přechodů ve městě, 

usměrňování dopravy při konání běţeckého závodu v obci Zahrady, 

nález podchlazeného muţe na nákladovém nádraţí, přivolána RZS+PČR na zjištění totoţnosti. Před převozem do 

nemocnice muţ vydal svého psa, který byl posléze převezen do útulku v Lysé nad Labem 

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

denně, 

kontrola hřbitova a parkoviště u hřbitova – denně, 

upozorňování fyzických a právnických osob na dodrţování místních vyhlášek, 

kontrolní činnost nad dodrţováním uklízení psích exkrementů majiteli psů. 

 

Jan Svoboda 

ilustrační  foto z archivu ČBZ 

Hlavička 

ČBZ 

z 90. let 

minulého 

století 
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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 34. řádného jednání rady města, 
konaného dne 22. 12. 2010 od 16:00 hodin 
v kanceláři starosty města 
 
Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemků 
evid. č. 17/2006/OSM (345/2010). Rada 
města I. schvaluje uzavření dodatku č. 4 s Ing. 
Oldřichem Drahorádem, Jungmannova 1162, 
Český Brod, IČ 11290463 na prodlouţení doby 
nájmu části pozemků pč. 1008/2 a pč. 1008/3 dle 
PK o výměře cca 1.000 m v obci a k. ú. Český 
Brod a to na dobu určitou do 31. 12. 2011. 
Nájemné bude činit stanovené nájemné s připoč-
tením míry inflace; II. pověřuje starostu města 
Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem do-
datku č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemků. 
2. Oprava pomníku Prokopa Holého v Čes-
kém Brodě – 1. etapa (346/2010). Rada mě-
sta I. souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Stře-
dočeského Fondu kultury a obnovy památek  
v roce 2011 v oblasti drobných památek na akci: 
Oprava pomníku Prokopa Holého v Českém Brodě 
I. etapa; II. ukládá vedoucí finančního odboru 
zařadit do rozpočtu města na rok 2011 částku 
14.960 Kč jako spoluúčast na financování Opravy 
pomníku Prokopa Holého v Českém Brodě – 1. 
etapa. 
3. Vyhlášení záměru na prodej části pozem-
ku v ulici Jana Kouly v k. ú. Český Brod 
(347/2010). Rada města vyhlašuje záměr na 
prodej části pozemku v obci a k. ú. Český Brod  
a to prodej části pozemku KN pč. 705/17 vytyče-
nou geometrickým plánem č. 1524-174/2010 ze 
dne 18. 11. 2010 označenou jako pozemek  
č. 705/22 o výměře 66 m2 za cenu 500 Kč/m2 pře-
dem určenému zájemci: Bohumil Kratochvíl, Jung-
mannova 1162, 282 01 Český Brod. 
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozem-
ků (JF TAKO s.r.o.). (348/2010). Rada města 
I. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  
o nájmu pozemků č. 154/2001/OSM ze dne 
07.09.2001 se společností JF TAKO s. r. o., Tatce 
209, okr. Nymburk, IČ 25694529, z důvodu 
přečíslování pozemků z evidence pozemkového 
katastru (PK) na katastr nemovitostí (KN) a změně 
výměr u pozemků uvedených ve smlouvě z dů-
vodu digitalizace pozemků ze strany katastrálního 

úřadu. Originál dodatku č. 1 je nedílnou součástí 
originálu zápisu k tomuto usnesení; II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 
podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu 
pozemků evid. č. 154/2010/OSM, se společností 
JF TAKO s.r.o. 
5. Ţádost o koupi pozemku v k. ú. Klučov  
u Českého Brodu (349/2010). Rada města I. 
bere na vědomí, žádost pana Jiřího Hroudy, 
Lipová 370, 289 14 Poříčany, ze dne 02. 07. 2010 
týkající se odkoupení pozemku KN pč. 369/2  
v kat. území Klučov u Českého Brodu; II. pověřuje 
odbor správy majetku města dalším jednáním  
s panem Jiřím Hroudou, Lipová 370, 289 14 
Poříčany, o odkoupení výše uvedeného pozemku 
do vlastnictví pana Jiřího Hroudy. 
6. Prodej volných jednotek v ul. Palackého 
čp. 1256, Český Brod (350/2010). Rada měs-
ta vyhlašuje záměr na volné jednotky v čp. 1256 
včetně spoluvlastnických podílů na společných 
částech budovy čp. 1256 na pozemku č. parc. st. 
1580 a pozemku č. parc. st. 1580 o výměře 279 
m2 vše v obci a k. ú. Český Brod. Jedná se o ná-
sledující: 
- jednotka č. 1256/24 je byt 1+kk v V. NP o veli-
kosti 26,83 m2 a spoluvlastnický podíl 
2683/173205 na společných částech budovy čp. 
1256 a pozemku č. parc. st. 1580 za minimální 
cenu 755.000 Kč 
-jednotka č. 1256/29 je byt 1+1 v VI. NP o ve-
likosti 40,46 m2 a spoluvlastnický podíl 
4046/173205 na společných částech budovy čp. 
1256 a pozemku č. parc. st. 1580 za minimální 
cenu 900.000 Kč 
jednotka č. 1256/36 je byt 1+kk v VIL NP o veli-
kosti 26,83 m 2 a spoluvlastnický podíl 
2683/173205 na společných částech budovy čp. 
1256 a pozemku č. parc. st. 1580 za minimální 
cenu 755.000 Kč 
- jednotka č. 1256/42 je byt 1+kk v VIII. NP  
o velikosti 26,83 m2 a spoluvlastnický podíl 
2683/173205 na společných částech budovy čp. 
1256 a pozemku č. parc. st. 1580 za minimální 
cenu 755.000 Kč. 
Nabídky v zalepené obálce označené slovy: 
„NEOTVÍRAT - jednotka č. 1256/xx VĚŢÁK“ pře-
dejte do podatelny Města Český Brod, Náměstí 



  s t r a n a  4                              Č e s k o b r o d s k ý  z p r a v o d a j                        ú n o r  ú n o r    20112011 

4 

Arnošta z Pardubic 56 nejpozději do 31. 01. 2011 
do 12:30 hodin. 
Nabídka bude obsahovat jméno, příjmení, bydliště 
ţadatele, číslo jednotky, nabízenou kupní cenu, 
způsob a termíny úhrady. 
7. Rozdělení domu čp. 12 v Českém Brodě 
na náměstí Arnošta z Pardubic (351/2010). 
Rada města ruší své usnesení č. 89/2009 z 10. 
řádného jednání rady města konaného dne 02. 
04. 2009 o rozdělení a budoucím záměru prodeje 
čp. 12 v Českém Brodě. 
8. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. 
M. Majerové v Českém Brodě: (352/2010). 
Rada města I. souhlasí s podáním žádosti o dotaci 
ze Středočeského fondu životního prostředí a ze-
mědělství - tematické zadání Vodohospodářská 
infrastruktura, oblast podpory: Realizace čistíren 
odpadních vod, intenzifikace ČOV a kanalizací 
napojených na ČOV, a to na realizaci investiční 
akce „Výměna vodovodu a kanalizace v ul. M. Ma-
jerové v Českém Brodě“; II. pověřuje vedoucí fi-
nančního odboru zařadit do rozpočtu města na rok 
2011 částku 2.512.000 Kč na spolufinancování 
výše uvedené investiční akce; III. ukládá odboru 
správy majetku města ve spolupráci s provo-
zovatelem vodovodu a kanalizace v majetku mě-
sta vytvořit seznam deseti nejpotřebnějších inves-
tičních akcí k rekonstrukci vodohospodářského 
majetku. 
9. Ţádost o zpevnění pozemku KN pč. 80/7 
v k. ú. Český Brod (353/2010). Rada města 
Zamítá ţádost paní Makovské, Nám. Arnošta  
z Pardubic 40, Český Brod, naše čj. 21402/2010, 
ze dne 23. 11. 2010 o zpevnění pronajatého po-
zemku a změnu sklonu obrubníků. 
10. MŠ Kollárova - souhlas s přijetím daru 
(354/2010). Rada města souhlasí ve funkci zři-
zovatele s přijetím věcných darů v celkové hodno-
tě 17.771 Kč a finančních darů ve výši 4.400 Kč 
pro potřeby organizace MŠ Kollárova, Český Brod, 
dle seznamu, který je přílohou originálu zápisu  
k tomuto usnesení. 
11. Návrh na uzavření nájemní smlouvy - 
nám. Arnošta z Pardubic č. 25, byt č. 6 
(355/2010). Rada města I. schvaluje uzavření 
nájemní smlouvy na byt č. 6 na adrese Nám. Ar-
nošta z Pardubic č. 25, Český Brod na dobu urči-
tou dva roky se zájemcem Ing. Martinem Duškem, 
Jungmannova  1160, 282 01 Český Brod, za na-
bídnuté nájemné ve výši 7.010 Kč měsíčně bez 
záloh na sluţby. Kauce ve výši trojnásobku nájem-
ného a záloh na sluţby musí být sloţena na účet 
města do 15 dnů od doručení oznámení o přiděle-
ní bytu. V případě nesplnění těchto podmínek bu-

de byt nabídnut dalšímu zájemci. Podmínkou uza-
vření nájemní smlouvy je vyrovnání všech závazků 
k městu Český Brod; II. pověřuje starostu města 
Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem uve-
dené smlouvy. 
12. Dodatek Smlouvy o dílo kanalizační pří-
pojka čp. 82 (356/2010). Rada města I. 
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 260/2010/OSM ze dne 27. 10. 2010, uzavřenou 
s firmou Stavitelství Korec, IČ: 44681887. Návrh 
dodatku je v příloze originálu tohoto usnesení; II. 
pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba 
Nekolného podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě  
o dílo č. 260/2010/OSM. 
13. MŠ Sokolská - souhlas s přijetím daru 
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(357/2010). Rada města souhlasí ve funkci zři-
zovatele s přijetím daru ve výši 10.000 Kč od fir-
my SGJW Hradec Králové pro potřeby mateřské 
školy. 
15. Informace - Českobrodská nemocnice 
(358/2010). Rada města I. schvaluje uzavření 
dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor č. 16/2007/OSM ze dne 08. 02. 2007 s 
Českobrodskou nemocnicí s. r. o., Ţiţkova 282, 
282 01 Český Brod. Tímto dodatkem se mění výše 
nájemného na 20 tis. Kč měsíčně na dobu určitou 
od 01. 01. 2011 do 31. 03. 2011; II. pověřuje sta-
rostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 
podpisem výše uvedeného dodatku.  
 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města;  
Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 
 
Propadlý chodník v ul. Ţelivského  

v Českém Brodě 

 
V Českobrodském Zpravodaji v listopadu 2010 jsme Vás 

informovali o propadlém chodníku v ulici Ţelivského 

v Českém Brodě a slíbili jsme, ţe Vás čtenáře budeme infor-

movat o dalším postupu. 

Po propadu chodníku se pod pochozí komunikací objevila 

nepouţívaná sklepní prostora, která podle Národního památ-

kového ústavu pochází z poloviny 19. století a zřejmě byla 

součástí technického objektu, který zanikl ke konci 19. stole-

tí.  

Klenba této prostory je sloţena z kamenných nepravidelných 

kopáků, které byly těţeny v blízkém okolí. Jedná se o petro-

grafickou rulu, která se nasákla vodou, zvětrala a při dotyku 

se sypala. Nad touto klenbou nebyla ţádná izolace, spojovací 

malta mezi kameny se vylouţila a toto mělo za následek 

zřícení a pád násypu a dlaţdic nad klenbou. V násypu se 

nacházel elektrický a telekomunikační kabel, který nebyl 

porušen. 

Stavební firma klenbu rozebrala ručně a zásypovým materiá-

lem po vrstvách ručně zhutnila a tak vyplnila celý sklepní 

prostor. Konečnou úpravu povrchu chodníku firma provede, 

jakmile to počasí umoţní.  

Po opravení a zajištění této havárie se propadla další část 

chodníku. Tento prostor byl oddělen zdí od prvního propad-

lého sklepního prostoru. Důvod havárie byl stejný. Vodou 

nasáklá zvětralá rula, která tvořila klenbu, neudrţela velkou 

vrstvu sněhu a při propadu ještě zbortila původní zeď při-

lehlého domu, na které byl vybudován betonový věnec. 

K dalším defektům na domě nedošlo. Nyní je zeď opravena, 

zajištěna a dokončení úpravy chodníku proběhne, jakmile 

budou příznivější klimatické podmínky.  

 

Správa majetku města Jitka Kocourková  

Na setkání pošemberských  

starostů panovala otevřená  

atmosféra 

 
REGION POŠEMBEŘÍ/Sluštice – Po 

loňských komunálních volbách bylo 

setkání pošemberských starostů v úterý 

11. ledna 2011 první příleţitostí potkat 

se, přivítat nové, ale i staronové tváře. 

Třetí kolo jiţ tradiční akce se tentokrát 

uskutečnilo v pohostinných Slušticích. 

Sám starosta Müller pro účastníky uva-

řil oblíbenou tečku kaţdého setkání 

výtečný „pošemberský guláš“. 

Na vlnu naděje a vysokých cílů účast-

níky naladila úvodní exkurze do Wal-

dorfské mateřské školky Maitrea. 

Ochotná ředitelka Táňa Smolková je 

provedla krásnou budovou z přírodních 

materiálů a odpovídala na četné dotazy 

k samotnému provozu zařízení.  

Na začátku pracovní části obdrţeli 

(nejen) nováčci ve starostenských 

funkcích povinnou placku s heslem 

„Ţijeme Pošembeřím“, aby nezapo-

mněli… Poté si vyslechli novinky pro 

letošní rok v dotačním programu LEA-

DER a vyplněním dotazníku se zapojili 

do jeho aktualizace.  

Ředitel místní akční skupiny Region 

Pošembeří Miloslav Oliva pak předsta-

vil klíčové aktivity organizace pro rok 

2011. Na to navázali jednotliví zástupci 

obcí a představili ostatním tři konkrétní 

záměry pro letošní rok. Nejčastěji pa-

dalo rozšiřování obecní infrastruktury 

(kanalizace, místní komunikace, čistič-

ky odpadních vod, školy, školky, dět-

ská hřiště). Velkou pozornost obce 

chtějí věnovat také revitalizaci veřejné  

z e l e n ě ,  p o t o k ů  a  p a m á t e k .  

A v neposlední řadě povaţují za důleţi-

té podporovat ţivot na vsi například 

dodrţováním tradic či zakládáním no-

vých. 

Své sluţby členským obcím představila 

regionální firma - jeden ze zakladatelů 

obecně prospěšné společnosti Region 

Pošembeří. Starostové se pak vyjádřili 

k nabídce sluţeb v oblasti praktického 

profesního vzdělávání ze strany Regio-

nu Pošembeří. 

Nakonec přišel na řadu výborný 

„pošemberský guláš“ z dílny sluštické-

ho starosty A. Müllera a rozvinula se 

čilá neformální diskuse. Padl také ná-

vrh na moţný společný postup obcí 

v oblasti energetických úspor, jehoţ 

prostředníkem se můţe stát právě Regi-

on Pošembeří o. p. s. „Jsem velmi potě-

šen, ţe po celou dobu setkání panovala 

velmi otevřená atmosféra, ačkoliv se 

někteří viděli úplně poprvé“, uvedl na 

závěr M. Oliva. „Byl to velmi zajímavý 

a uţitečný večer,“ s těmito slovy se 

loučila nová starostka Poříčan H. Ter-

šová. 

Cílem setkávání pošemberských staros-

tů je vytvořit pracovně-neformální plat-

formu pro výměnu informací a zkuše-

ností mezi starosty navzájem a mezi 

nimi a MAS Region Pošembeří.  

Š. Šoupalová 

Evropský zemědělský fond pro  

rozvoj venkova: Evropa investuje  

do venkovských oblastí  
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Ze škol a organizací 
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Naučná literatura 

BRÝDOVÁ, MONIKA: MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ PRO DĚTI I DO-

SPĚLÉ (COMPUTER PRESS) 

BŘEZINOVÁ, TAŤANA-ČERNÝ, MIKULÁŠ: NÁVRAT ZMIZELÉHO 

LETCE : PÁTRÁNÍ PO DRAMATICKÉM OSUDU ČESKÉHO PO-

LÁRNÍKA JANA BŘEZINY (RYBKA PUBLISHERS) 

DIVIŠOVÁ, JANA: FRANTIŠEK FILIPOVSKÝ : VELKÝ HEREC 

MALÝCH ROLÍ (NAKLADATELSTVÍ BVD) 

DVOŘÁK, FRANTIŠEK: O NÁRODNÍM DIVADLE (LIDOVÉ NOVI-

NY) 

FISCHER, JAN: ANO, PANE PREMIÉRE ANEB ROZHAŠENÁ 

ZEMĚ (DARANUS) 

HANZELKA, JIŘÍ-ZIKMUND, MIROSLAV: LEGENDA H+Z : VÝ-

BOR Z DÍLA ; PRVNÍ CESTA, AFRIKA-AMERIKA 22.4.1947 - 

1.11.1950 (JOTA) 

HAVEL, IVAN M.: DOPISY OD OLGY : 15.6.1979-3.2.1983 

(KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA) 

HORÁKOVÁ MAIXNEROVÁ, ŠÁRKA: PŘÍSNĚ TAJNÉ VRAŽDY 

(VYŠEHRAD) 

KIEDROŇOVÁ, EVA: ROZVÍJEJ SE, DĚŤÁTKO... : MODERNÍ 

POZNATKY O VÝZNAMU SPRÁVNÉ STIMULACE KOJENCE V 

SOULADU S JEHO PSYCHOMOTORICKOU VYSPĚLOSTÍ 

(GRADA PUBLISHING) 

KMENTA, JAROSLAV: SVĚDEK NA ZABITÍ : VOLNÉ POKRAČO-

VÁNÍ TRILOGIE KMOTR MRÁZEK (JKM) 

KOPEČEK, LUMÍR: ÉRA NEVINNOSTI : ČESKÁ POLITIKA 1989-

1997 (BARRISTER & PRINCIPAL) 

KOVAŘÍKOVÁ, BLANKA: LEXIKON SLAVNÝCH ČESKÝCH DY-

NASTIÍ : JEDINEČNÉ OSUDY 50 UMĚLECKÝCH RODŦ 

(BRÁNA) 

MOTLOVÁ, MILADA: ČESKÝ ROK OD JARA DO ZIMY 

(FORTUNA LIBRI) 

PÁVKOVÁ, BOHDANA: ZLOMÍŠ SI JAZÝČEK? : DĚTEM VE VĚ-

KU 4 AŽ 7 ROKŦ K ROZVÍJENÍ ŘEČI (COMPUTER PRESS) 

PITHART, PETR: PTÁM SE, TEDY JSEM : ROZHOVOR 

(PORTÁL) 

SUCHÁ, JITKA: TRÉNUJTE SI PAMĚŤ (PORTÁL) 

ŠMÍD, JAN: OBRÁZKY Z CHAMPAGNE (GUTENBERG) 

TAUSSIG, PAVEL: MAMINKY SLAVNÝCH (ČAS) 

TIGRID, PAVEL: MNĚ SE NESTÝSKALO : ROZHOVOR 

(GUTENBERG) 

VONDRA, ROMAN: ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1705-1792 : VĚK 

ABSOLUTISMU, OSVÍCENSTVÍ, PARUK A TŘÍROHÝCH KLO-

BOUKŦ (LIBRI) 

ŽEJDLOVÁ, KLÁRA-ŽEJDLOVÁ,TAŤANA: KVĚTINY A STRO-

MEČKY Z KORÁLKŦ. 2. DÍL : ŠPERKY A BYTOVÉ DOPLŇKY 

(ZONER PRESS) 

Literatura pro děti a mládež 

BOEHMOVÁ, Tereza: Zajíček Zlobílek, hluchý drak, natahovací 

Mařenka a jiné pohádkové příběhy (Computer Press) 

BRYCZ, Pavel: Bílá paní na hlídání (Albatros) 

CARRANZA, Maite: Válka čarodějek. 1. díl, Klan vlčice (CooBo) 

DALE, Jenny: Uličnice Dotty : Dětská hlídka ; Sv. 1 (Albatros) 

DRIJVEROVÁ, Martina: Čeští panovníci byli taky jenom lidi : 

zajímavosti ze života českých vladařŧ (Computer Press) 

FLANAGAN, John: Hraničářŧv učeň. Kniha devátá, Halt v nebez-

pečí (Egmont ČR) 

HEAD, Honor: Nejlepší prŧvodce světem domácích mazlíčkŧ 

(CooBoo) 

KAREL, Václav: Dětem (Albatros) 

KLIMENTOVÁ, Jana: Ema nejde do školky (Olympia) 

KRÁL, Zdeněk: Drakouni : velké putování tří malých dinosaurŧ ; 

Kniha první, Jak přišli na svět (Computer Press) 

LAŇKA, David: Dobrodružství Billa Madlafouska (Čas) 

MRÁZKOVÁ, Eva: Péťa zahradničí : obrázkové čtení (Computer 

Press) 

NOSOV, Igor: Neználek v Kamenném městě (Knižní klub) 

OBROVÁ, Anna: Medvědí Babi a její kouzelná rodina (Obr) 

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Krkouni aneb dobrodružství na planetě 

Bimbuli (ANGELart) 

RADOMĚŘSKÁ, Terezie: Vánoce pro Kočku : 23 adventních 

pohádek a jeden opravdový příběh (Barrister & Principal) 

SHAN, Darren: Demonata. Kniha první (Albatros) 

ŠMIKMÁTOROVÁ, Pavla: Receptíky pro kuchtíky. 3., hravá ku-

chařka pro malé cestovatele (Computer Press) 

VÁCHOVÁ, Šárka: Vánoční koledy (Česká televize) 

WINTER, Jiří-Švandrlík, Miloslav: Přátelé z pravěku (Epocha) 

Krásná literatura 

ADORJÁN, Johanna: Výjimečná láska (Mladá fronta) 

BAUER, Jan: České princezny na evropských trŧnech (Alpress) 

BÍLEK, Jiří: První kněžna aneb Závrať moci : další příběh z časŧ, 

kdy muži byli ještě muži a ženy ženami (Ikar) 

BRADBURY, Ray: Marťanská kronika (Baronet) 

CIPROVÁ, Oldřiška: Nevěsta železného krále : cesta za láskou 

Kunhuty Uherské (Alpress) 

COLLINS, Jackie: Naivní mrcha (Alpress) 

CRONIN, Justin: Přechod (Knižní klub) 

DEAVER, Jeffery: Hořící drát (Domino)  

FITZGERALD, Francis Scott: Podivuhodný případ Benjamina 

Buttona = The Curious Case of Benjamin Button ; Flákač = The 

Jelly-Bean (Computer Press) 

DOUSKOVÁ, Irena: Doktor Kott přemítá (Druhé město) 

EMINGEROVÁ, Dana: In flagranti : slasti a strasti nevěrníkŧ 

(Mladá fronta) 

ERSKINE, Barbara: Dědictví minulosti (Brána) 

GREENE, Graham: Nájemný vrah (Plus) 

GROENING, Matt: Futurama: Dobrodružství (Jota) 

GRUŠA, Jiří: Dámský gambit (Druhé město) 

HOLCOVÁ, Milena: Romance na tři doby (Šalvar) 

IRVING, John: Poslední noc na Klikaté řece (Odeon) 

KOPŘIVA, Štěpán: Holomráz (Crew) 

MOUDRÝ, Karel: Kryl : vzpomínky Karla Moudrého na život v 

exilu, na práci ve Svobodné Evropě a zvláště na Karla Kryla 

(Práh) 

http://www.knihovna-cbrod.cz
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Výběr z knižních novinek 

je prezentován také na 

webu Města Český Brod 

www.cesbrod.cz v rubrice 

Aktuality z kultury. 

Jak jsme v knihovně chytali 

vánoční kapry 

 
Letošn í  předvánoční  posezen í 

v Městské knihovně vycházelo 

z výtvarné akce Ryba rybě povídala, 

aneb Rybí vánoce v knihovně, takţe 

jsme hned po první adventní neděli, 

v pondělí 29. listopadu 2010, začali 

s netradičním výlovem.  

 

Zúčastnili se ho ţáci prvního stupně 

obou českobrodských základních škol, 

Základní a Praktické školy, čtyři třídy 

ZŠ Poříčany a jedna třída ZŠ Úvaly, 

celkem se u nás během šesti listopado-

vých a prosincových dnů vystřídalo 

398 dětí se svými vyučujícími. 

Celý program uvedla povídka Josefa 

Čapka O vánocích, které nechtěly být, 

následovalo krátké povídání o koledách 

a vánočních kaprech a pak uţ začal 

zábavný soutěţní výlov. Pro děti jsme 

připravili 24 papírových kaprů, kteří 

skrývali různé typy soutěţních úkolů, 

rozlišených pro dvě věkové kategorie, 

pro 1. - 3. třídy a 4. - 5. třídy. Kaţdé 

dítě si vylovilo svého kapra a potom 

všichni hádali podle jednoduchého 

hudebního motivu z malého piánka 

název koledy nebo vybírali ze tří moţ-

ností správnou odpověď na otázku 

s vánočním motivem. Někteří kapři 

ukrývali také ukázku z knihy o váno-

cích nebo zimě, úkolem dětí bylo najít 

tu správnou knihu na připravené vý-

stavce, případně ještě zodpovědět do-

plňkovou otázku. Příjemně nás překva-

pilo, ţe děti koledy nejen znaly, ale 

dokonce je i uměly zazpívat, přiřadit 

správnou kníţku k přečtené ukázce 

nebyl pro většinu čtenářů také ţádný 

problém. Po úspěšném vylovení celého 

rybníka jsme dětem nabídli námi upe-

čené cukroví a domácí kříţaly ze suše-

ných jablíček, které řada dětí ochutnala 

poprvé. Tradiční knihovnická truhla 

tentokrát skrývala malé vánoční pře-

kvapení, čokoládový dárek pro kaţdou 

třídu. 

Snahou našich vánočních besed bylo 

nejenom vyvolat v dětech vánoční at-

mosféru, ale také jim ukázat, ţe se pro-

střednictvím kníţek mohou přenést do 

jiného, pohádkového světa fantazie  

a tam proţívat různá dobrodruţství. 

Vlasta Novotná, MK Český Brod 

Advent páťáků  

z Myšárny 

 
Předvánoční čekání jsme se 

s kolegyní Veronikou Ráko-

cy rozhodly dětem zpříjemnit 

a tím i zkrátit. 

 

Začaly jsme jiţ v listopadu 

návštěvou úţasného zpraco-

vání klasické pohádky Tři 

zlaté vlasy děda Vševěda  

v Divadle Komedie. Návště-

vu divadla vţdy spojíme 

ještě s něčím, tentokrát jsme 

v souvislosti s učivem histo-

rie navštívili na Staroměst-

ském náměstí místo popravy 

27 českých pánů. Ţáky vţdy 

velmi upoutá něco reálného, 

co znají jen teoreticky  

z knih. 

Prosinec se kulturními akce-

mi jen hemţil. Kolegyně 

Jana Bízková zorganizovala 

pro celý první stupeň vý-

chovný koncert dechového 

kvintetu v sokolovně, který 

byl velmi pěkně přizpůsoben 

věku ţáků i době adventní. 

V rámci tradiční návštěvy 

vánočních trhů na Staro-

městském náměstí jsme na-

vštívili Národní muzeum, 

kde probíhá nádherně zpra-

covaná interaktivní výstava 

Staré pověsti české. Všichni 

ţáci úspěšně splnili úkoly na 

pracovních listech vypraco-

vané autory výstavy. Poté 

jsme si na trzích pochutnali 

na trdelníku a jiných dobro-

tách. 

Další důleţitou akcí byl 

Sjezd významných osobnos-

tí. Ţáci si počátkem listopa-

du vylosovali některého 

slavného Čecha, např. Masa-

ryka, Destinnovou, Alše či 

Křiţíka. Jejich úkolem bylo 

se za danou postavu převléci 

a na sjezdu účastníky sezná-

mit se svým ţivotem a dí-

lem. Sjezd trval celé dopo-

ledne, ţáci se svého úkolu 

zhostili znamenitě a věřím, 

ţe poznatky získané skrz své 

spoluţáky jim utkví v pamě-

ti. 

Akce zdaleka nekončí. Nej-

rušnější byl poslední týden. 

V pondělí, opět na podnět 

Jany Bízkové, jsme navštívi-

li Ústřední vojenskou hudbu 

AČR a v jejím podání jsme 

si poslechli nádherný kon-

cert s dětskou tematikou  

a předvánoční náladou.  

Z nádraţí jsme šli Králov-

skou cestou, znovu jsme si 

připomenuli všechna vý-

znamná místa, jak je známe 

z vlastivědy. 

V úterý naši tělocvikáři:  

J. Bízková, J. Dušková  

a J. Boháček zorganizovali 

Tradiční Vánoční turnaj  

v přehazované pro ţáky 5. - 

8. tříd. Přestoţe „páťáci“ 

byli nejmladšími hráči, ne-

byli poslední. 5. A porazila 

dva týmy, 5. B dokonce 

týmy tři. Poslední zápas hrál 

vítězný tým ţáků proti týmu 

učitelů. 

Stejný den večer jsme se 

sešli ve škole, společně jsme 

si udělali třídní Štědrý večer. 

Nejprve si děti připravily 

bramborový salát, pak posta-

vily cukrové hrady a sváteč-

ně prostřely lavice. Některé 

tabule zdobila i růţe ve vá-

ze. V kostele se konal kon-

cert Vox Bohemica, kde 

zpívali někteří naši ţáci, 

proto jsme se do kostela také 

vypravili. Tento záţitek na-

vodil příjemnou vánoční 

atmosféru. Pak uţ jsme ne-

dočkavě spěchali na večeři  

a rozdělování dárečků. 

Všechny děti si navzájem 

dárky udělaly radost a dlou-

ho hrály donesené hry a uţí-

valy si vzájemné pospolitos-

ti. Aţ kolem jedenácté za-

lezli všichni do spacáků  

PAWLOWSKÁ, Halina: Ještě že nejsem papež (Motto) 

POLÁCH, Antonín: Cti otce svého, ale miluj ženu svou (Rybka Pub-

lishers) 

RENČÍN, Pavel: Labyrint (Argo) 

SKÁCEL, Jan: Noc s Věstonickou venuší (Maťa) 

TARDI, Jacques: Neobyčejná dobrodružství Adély Blanc-Sec. Kniha 1, 

Krásná Adéla a Zvíře ; Kniha 2, Démon z Eiffelovy věže ; Kniha 3, Šílený 

vědec (Plus) 

13. komnata: léčba příběhem (Česká televize) 

ŤIANG ŽUNG: Totem vlka: velký čínský román (Rybka publishers) 

URBANÍKOVÁ, Eva: Svět mi je dlužný (Motto) 

WHITTON, Hana: Levandulová princezna : první láska Karla IV. : román 

(Alpress)   

http://www.cesbrod.cz/
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a usínali při filmu.  

Ve středu ráno po snídani jsme ještě 

shlédli nádherné vánoční vystoupení  

v sokolovně, které se staršími spoluţá-

ky nacvičily p. uč. L. Spurná a M. Ser-

busová. 

Věřím, ţe všichni uvedení i neuvedení 

kantoři přispěli k příjemnému čekání 

svých nedočkavých ţáků na Štědrý 

den. Díky jim. 

 

Hana Fodorová, učitelka 2. ZŠ 

Občanské sdružení LECCOS informuje 

 

DOPISY JEŢÍŠKOVI – 2010 

I v loňském roce proběhla tato naše tradiční fundraisingová akce, ve které děti i pracov-

níci NZDM Klub Zvonice a MC Kostička píší Jeţíškovi.  

Jsme rádi, ţe jste si našli chvilku na jeho přečtení a přispěli na činnost sdruţení, ať uţ 

zakoupením potřebných pomůcek nebo finančním darem. 

MOCKRÁT DĚKUJEME VŠEM, kteří si našli chvilku na jeho přečtení a přispěli na 

činnosti sdruţení finančním darem nebo zakoupili věci potřebné: 

 

Stavební firma Václav Novák 

Manţelé Kubečkovi - Čelákovice 

Jatky Český Brod, a.s. 

Martina Kříţová 

Miroslava Patrovská 

 

Z Mateřského centra Kostička se v tomto roce stává centrum rodinné 

 
Oslavili jsme 8. narozeniny MC Kostička a rozhodli jsme se pro výrazné změny. Do 

roku 2011 vstupuje Kostička jako rodinné centrum. Důvody jsou nasnadě. Vţdy jsme 

reagovali na aktivní poptávku programů a různorodých aktivit příchozích rodičů. 

V posledním roce, s odrůstajícími dětmi ve věku do 6 let, docházelo k pozvolnému poklesu návštěvnosti programů, které 

byly připravovány právě pro tuto cílovou skupinu. Pracovníci, dobrovolnicí i rodiče cítili potřebu oţivení. Mělo by přinést, 

kromě místa aktivního odpočinku, posílení rodičovských rolí, vzdělávání rodičů i nabídku aktivit pro muţe. Z těchto důvodu 

jsme se rozhodli k rozšíření cílové skupiny. V nejbliţších letech se kromě rodičů s dětmi ve věku od 0 do 6 let a dětí ve věku 

6 aţ 15 let zaměříme na podporu zdravé rodiny a podporu aktivního otcovství. Stranou nezůstanou ani oblíbené jednorázové 

akce věnované rodinám s dětmi, které nabízíme jiţ 10 let. Tento nový směr se objeví v pilířových projektech Občanského 

sdruţení LECCOS s názvy „Aktivity pro posílení rodičovských kompetencí“ a projekt „ Kostička - společná cesta“. Oba 

nové projekty má v plánu sdruţení realizovat od 1. 1. 2011. K zásadním změnám v programu dojde od února 2011. Podrob-

nosti naleznete na www.leccos.cz 

 

Oslava 8. narozenin MC Kostička proběhla jiţ v RC Kostička 
 

Oslava 8. narozenin tentokrát proběhla v komorním duchu. Do RC přišly jen tři maminky s dětmi, dobrovolnice Ina, sluţba  

a koordinátorka centra. Po slavnostním přípitku a rozkrojení dortu se děti s chutí vrhly na rozbalování veliké krabice. Skrý-

vala překvapení v podobě nově zakoupených pomůcek potřebných na akce pro veřejnost určených rodinám s dětmi. Všichni 

měli moţnost si hračky a pomůcky hned vyzkoušet. Dárky se setkaly s úspěchem. Těšíme se na březnovou akci Přijďte si 

hrát, kdy si budeme moci pomůcky vyzkoušet na soutěţních stanovištích. Pomůcky byly zakoupeny v rámci realizace pro-

jektu Kostička v novém kabátě, který je spolufinancován EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FON-

DU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR 

 

Přednášky pro PODNIKATELE i pro VEŘEJNOST 
 

I v roce 2011 pokračujeme v pravidelném pořádání setkávání podnikatelů, ale také besed a přednášek pro veřejnost v MKIC 

v Českém Brodě. Setkání podnikatelů probíhá kaţdý první čtvrtek v měsíci od 17 do 19:30 hodin, besedy a přednášky pro 

veřejnost kaţdý 3. čtvrtek v měsíci od 17 do 19 hodin. Podrobnosti o akcích a tématech, které proběhly v minulém roce  

a o těch, které připravujeme, naleznete na www.leccos.cz 

 

VYUŢIJTE PONDĚLNÍ DOPOLEDNÍ HLÍDÁNÍ DĚTÍ V RC Kostička! 

Příleţitostné krátkodobé hlídání dětí - výpomocná sluţba pro rodiče 

Podrobnosti a další informace o tom, co plánujeme na rok 2011, naleznete na www.leccos.cz  
 

Dita Nekolná 

http://www.leccos.cz/
http://www.leccos.cz/
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Ohlédnutí Corridooru za sezónou 2010 

 
Loňský rok byl, stejně jako ty předešlé, opět pořádně nabitý. 

Celkem jsme se zúčastnili 65 akcí, z toho 54 s dětmi. Nejčas-

těji jste nás mohli vidět na závodech. Od soutěţí typu master 

class (soutěţe v komerčním aerobiku) přes pohybové skladby 

a wellness aţ po závody sportovního aerobiku. 

 

Mezi naše největší úspěchy patřilo vítězství třináctileté Míši 

Holubcové na závodech světového poháru kadetů, které se 

konalo v rámci mistrovství Evropy na Kladně. Míša není 

broďačka, ale dojíţdí do Českého Brodu trénovat aţ z Ostra-

vy. Odměnou za píli a dlouhé cesty autem jí i jejím oběta-

vým rodičům bylo krásné zlato. Na tento závod se nomino-

valy i dvě juniorské závodnice Terka Tydlitátová a Klárka 

Mandová. Klárka k nám chodí od svých sedmi let a postupně 

si prošla celou řadou soutěţí a díky svému talentu a vytrva-

losti dosáhla v obrovské konkurenci 9. místa na mezinárod-

ních závodech.  

Corridoor vyhlásil v minulém roce dvě motivační soutěţe 

pro své členy. TOP TEN - soutěţ o deset nejlepších závodní-

ků Corridooru a soutěţ o nejzajímavější fotku v Corridoor 

oblečení. TOP TEN vyhrála a putovní pohár získala broďač-

ka Kristýnka Hájková. Ta se zúčastnila mnoha závodů well-

ness týmu, soutěţí master class a exhibic. Předvedla se na-

příklad i v Praze ve Ţlutých lázních na akci Pokus o rekord 

nejvíce kočárků na jednom místě.  

Kromě závodů jsme v minulém roce byli i na letních soustře-

děních, které pořádáme i letos. Ovšem vzhledem k očekáva-

nému radostnému přírůstku do rodiny Strakošů budeme toto 

léto dělat pro děti jen jeden turnus. Přesto i tento rok nás 

čeká hodně dalších akcí a závodů, na které se moc těšíme. 

Do další sezóny bych ráda popřála všem našim závodníkům 

hodně úspěchů, trenérkám hodně trpělivosti a všem dohro-

mady hodně radosti ze společné práce. 

Eliška Strakošová  
 
ČESKOBRODSKÁ VÁNOČNÍ DESÍTKA 

 
V neděli 19. prosince 2010 uspořádal oddíl triatlonu TJ Sla-

voj Český Brod za finanční podpory města Český Brod 

18. ročník silničního běhu na 10 kilometrů „Českobrodská 

vánoční desítka“.  

 

Oproti minulému ročníku závodu, kdy krajinu pokrývalo 

5 cm čerstvého prachového sněhu a teplota byla 12°C 

pod nulou, slibovalo počasí ještě tvrdší zimní podmínky. 

Sněhová pokrývka se nakumulovala na cca 20 cm a ještě 

v sobotu ráno se teplota krčila na 14°C pod nulou. V neděli 

ráno však bylo naštěstí uţ jen -7°C a v době startu se rtuť 

teploměru vyšplhala aţ na 5°C pod nulou. I kdyţ podmínky 

nebyly pro běţce rozhodně ideální, postavilo se na start 79 

závodníků (68 muţů a 11 ţen). Bohatá sněhová nadílka bo-

huţel zkomplikovala situaci v prostoru startu a cíle, neboť 

omezila moţnosti pro parkování aut běţců a tak nám jedno 

auto stálo dokonce přímo na startovní čáře. Stejně jako 

v minulých letech odstartovali závodníci v 10:30 hodin 

od autokempu u Podviničního rybníka. Čekala je tradiční 

trasa po silničce údolím potoka Šembera na obrátku 

v Dolánkách a zpět do cíle u Podviničního rybníka. První 

dva kilometry (a samozřejmě i poslední dva kilometry) běhu 

vedly po prohrnuté solené silnici se zbytky sněhu. Zbývající 

část trati vedla běţce lesem po sněhem pokryté silnici se 

dvěma cca 80 cm širokými kolejemi. V sobotu dopoledne 

pořadatelé trať běhu „testovali“ a i kdyţ se zdálo, ţe ujeţdě-

ný sníh v kolejích klouţe o poznání méně, neţ zmíněná po-

solená silnice projeli v sobotu večer lesní úsek trati  

a z vozíku za autem pohodili jednu kolej lehce pískem. Snad 

to běţcům alespoň trochu pomohlo.  

V cíli závodu se jako první, v čase 34:17 min., objevil Jan 

Mrázek (KERTEAM) před Jiřím Wallenfelsem ze Sokola 

Vinohrady (35:23 min.) a Jiřím Milerem z AC Mladá Bole-

slav (35:32 min.). Nejrychlejší ţenou byla Helena Poborská 

(KERTEAM) v čase 42:51 min. V celkovém pořadí se 

na špici umístili i dva veteráni. Vítěz kategorie padesátníků 

Miloš Smrčka z BK Říčany skončil v celkovém pořadí 

na 6. místě v čase 36:07 min. a vítěz čtyřicátníků Mojmír 

Svoboda (Hvězda Pardubice) byl celkově sedmý v čase 

38:04 min. Závod se obešel bez zranění a dokončili ho všich-

ni závodníci. Se zajištěním bezpečnosti běţců v prostoru 

startu a cíle pomáhali dva příslušníci městské policie. 

Oproti minulému ročníku běhu dosáhli vítězové 

v kategoriích Muţi do 39 let a Muţi 50-59 let a ve všech 

třech ţenských kategoriích lepších časů – vţdy se však jed-

nalo závodníky, kteří v minulém ročníku běhu nestartovali. 

Ze závodníků, kteří v minulém ročníku startovali, dosáhla 

přibliţně jedna třetina lepšího času a dvě třetiny si čas pohor-

šily.  

Po doběhnutí se závodníci trochu ohřáli v jídelně autokempu 

(+ 12°C), občerstvili se tradičním domácím perníkem a hor-

kým čajem, který si dle přání mohli dochutit rumem. Krátce 

po poledni došlo k vyhlášení výsledků. Nejdříve převzali 

nejrychlejší tři závodníci v celkovém pořadí muţů a nejrych-

lejší tři závodnice v celkovém pořadí ţen finanční ceny. Poté 

následovalo vyhlášení nejlepších závodníků v jednotlivých 

kategoriích – věcnými cenami bylo odměněno prvních pět 

muţů v kategorii do 39 let a nejlepší tři závodníci v kaţdé  

z ostatních sedmi kategorií. 

Nejstarším účastníkem byl Vladimír Řápek (AVC Praha) 

který v 72 letech dosáhl času 52:28 min. Kompletní výsledky 

závodu a fotografie jsou umístěny na internetových strán-

kách oddílu triatlonu www.triathloncb.ic.cz 

Za pořadatele - Václav Čokrt  

 

Kulturisté bodují na MS v Turecku 
 

V prosinci 2010 se v turecké Antalyi konalo Mistrovství světa 

juniorů a masters 2010. Českou republiku zde zastupoval 

nemalý tým reprezentantů v různých kategoriích. V kategorii 

Klasická kulturistika to byl mj. i českobroďák Vítek Sahula. 

Jak vše probíhalo a jaké byly jeho osobní pocity z průběhu 

tohoto velkolepého šampionátu, se dozvíte z následujících 

řádků. 

 

Začněme cestou. Ta započala na ruzyňském letišti v Praze.  

S celou partou, odlétající z Prahy, jsme se setkali kolem de-

sáté hodiny, jelikoţ byl odlet plánovaný na 11:15 dopoledne. 

Po příletu do Antalye na nás čekal transfer do našeho hotelu. 

Cesta byla zdlouhavá a do hotelu naše výprava dorazila ko-

lem deváté hodiny. Poté následovalo čekání na ubytování  

a opoţděná prezentace, která musela být kvůli nám prodlou-

ţena aţ do pozdních večerních hodin. Byla nanesena první 

vrstva barvy. Ke spánku jsme se uloţili přibliţně v jednu 

http://www.triathloncb.ic.cz


  s t r a n a  10                              Č e s k o b r o d s k ý  z p r a v o d a j                        ú n o r  ú n o r    20112011 

10 

hodinu. 

V sobotu dopoledne před semifinále na nás čekalo nanášení 

druhé vrstvy barvy. Poté jsme se odebrali do nedaleko leţící 

haly, kde MS probíhalo. Tam se začalo lehce cukrovat piško-

ty a marmeládou a před tím, neţ jsme šli na podium, nás 

Vláďa Pajič namazal olejem. Zbývalo svaly napumpovat  

a šli jsme na to. Samotné porovnávání proběhlo tak rychle, 

ţe jsme si to nestačili ani pořádně vychutnat. Zbytek dne 

jsem trávil na pokoji s balíkem racií a večer proběhl sraz celé 

reprezentace a zhodnocení semifinále jako takového. Bylo 

nám sděleno, ţe naše vyhlídky jsou dobré. 

V den D jsem se nemohl dočkat, aţ budu na prknech znovu 

pózovat. Finále mělo začít v 13:00, avšak začalo aţ někdy po 

třetí hodině. Během té doby jsme leţeli v rozcvičovně a če-

kali na chvíli, kdy se začneme natírat a pumpovat.  

Před nástupem na podium jsme si řekli „ je to finále, teď jde 

o všechno a musíme makat, kámo“! Napochodovali jsme na 

podium a bojovali při kaţdé póze ze všech sil. Při posedow-

nu jsem byl jiţ vyčerpaný z předešlého pózování, ale stále 

jsem si opakoval: „koukej to prodávat, víc moţností uţ mít 

nebudeš“! Odešli jsme z podia vyčerpaní a zamířili alespoň 

pro trochu vody. Po návratu nás čekaly volné sestavy. Tady 

jsem si hodně věřil, jelikoţ sestava se mi podle mého mínění 

velmi povedla. Naneštěstí velké části závodníků hudbu 

ustřihli jak na začátku, tak na konci a ani já nebyl výjimkou. 

Začátek jsem měl zkrácený cca o 3 sekundy a konec asi o 6. 

Sestavu jsem si ale aţ na tuto drobnost velmi uţil. 

V semifinále nás nastoupilo celkem deset, do finále postou-

pilo šest závodníků. Mezi touto šestkou jsem byl i já a další 

český závodník Tomáš Horák. Výsledky po semifinále pro 

nás vypadaly velice dobře, Tomáš Horák na prvním místě,  

o druhé a třetí místo jsem se dělil já s reprezentantem 

z Egypta. 

Před vyhlašováním jsem byl nervózní, tajně jsme doufali  

v medailová umístění. I kdyţ pořadí bylo nakonec jiné, pocit 

to byl nádherný a přál bych ho zaţít kaţdému. 

Konečné pořadí bylo následující: 1. Egypt, 2. Itálie, 3. 

Polsko, 4. Česká republika - Tomáš Horák, 5. Česká re-

publika – Vít Sahula, 6. Estonsko. 

Večerní banket byl plně zásoben nejrůznějšími dobrotami  

a tak jsem se do toho jídla i s ostatními bez otálení pustil. 

Jelikoţ byl náš odlet přesunut jiţ na 4 hodiny ráno, pár hodin 

jsem se prospal a začal se balit. Kolem čtvrt na dvě jsme se 

já s ostatními kamarády rozloučili a odjeli na letiště. 

Závěrečnou část bych rád věnoval poděkování všem, kteří 

mi pomáhali. 

Nejprve bych chtěl poděkovat své rodině za její finanční, ale 

i psychickou podporu. Díky! Dále firmě ALL STARS za 

podporu během celé přípravy na MS, a to jak formou doplň-

ků, tak formou prezentace na webových stránkách. Je pro mě 

čest být součástí tohoto týmu! Velké díky patří mému trené-

rovi a kamarádovi Slávkovi Vinogradovi, který se mi během 

přípravy a soutěţe věnoval, jak jen mohl. Rovněţ děkuji  

i svému sparing partnerovi Jardovi Paţoutovi za to, ţe se 

mnou vydrţel makat aţ do konce a taky snášel moje šílené 

nálady. Další poděkování patří i Městu Český Brod za fi-

nanční podporu mojí účasti a přípravy na MS, díky. Děkuji  

i všem ostatním, kteří se mnou během přípravy cvičili. Na-

konec bych rád poděkoval Vláďovi Pajičovi za pomoc bě-

hem konání celého MS. 

 

Vítek Sahula  

Marek P. Lukášek – nový evangelický farář v 

Českém Brodě (nar. 1965) 

 
Narodil jsem se v Praze, většinu svého dosavadního ţivota 

jsem však strávil na Českolipsku v severních Čechách. Na 

evangelickou faru do Českého Brodu jsem se s manţelkou 

Jitkou a dcerami Sárou a Agátou přistěhoval v říjnu loňské-

ho roku. Před tím jsem 17 let působil jako evangelický farář 

v České Lípě.  

 

Teologii jsem studoval dálkově na Univerzitě Karlově. Na 

Českolipsku jsem vedle svých povinností ve farnosti praco-

val také s uprchlíky do České republiky přicházejícími pře-

devším ze zemí bývalého Sovětského svazu. Dva roky jsem 

působil ve farní charitě, kde jsem měl na starost péči o matky 

s dětmi, oběti domácího násilí. Neoficiálně jsem téţ docházel 

do jednoho ze severočeských romských ghett. V okresní 

nemocnici jsem na vedlejší úvazek působil jako nemocniční 

duchovní – kaplan.  

Těším se na setkávání s českobrodskou veřejností 

v klubovně ve Zvonici u evangelického kostela při pravidel-

ných pátečních „Večerech s hostem“, která se plánují na 

první pátky v měsíci. V lednu letošního roku přijal pozvání 

praţský sociolog Z. Nešpor, v únoru bude pátečním hostem 

nový starosta Jakub Nekolný. V Českém Brodě si velmi vá-

ţím přátelských vztahů mezi věřícími obou zdejších farností, 

katolické a evangelické, která jsou posilována nejen občas-

nými ekumenickými bohosluţbami, ale také osobními kon-

takty, dalšími méně formálními setkáními a další spoluprací 

(pěvecký sbor, recitace). Od února tohoto roku bych rád do-

cházel do českobrodské nemocnice jako kaplan s programem 

provázení nemocných v obtíţných situacích, které spočívá 

v psychospirituální podpoře. 

 

 

Informace ze ţivota evangelické farnosti 

 
V září 2010 ukončil své jednoroční působení ve funkci 

faráře sboru ČCE Jan Mamula. Od října 2010 tento úřad 

zastává Marek Lukášek.  

V listopadu loňského roku po 25 letech předala funkci 

kurátorky dlouholetá členka sboru Lia Valková nově 

zvolenému kurátorovi (laický představitel farního sbo-

ru), kterým se stal Ing. Petr Hamták. Lia Valková byla 

totiţ jiţ před rokem zvolena do synodní rady, nejvyššího 

řídícího orgánu Evangelické církve, který sídlí v Praze.  

Kontakt na faráře: marek.lukasek@tiscali.cz  
Farní web: cesky-brod.evangnet.cz.  

Adresa evangelického farního úřadu: Za nemocnicí 

1159. 

Ilustrační foto archiv ČBZ 

mailto:marek.lukasek@tiscali.cz
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Historické miniatury z Českobrodska 

 

Kostel sv. Havla ve ŠtolmířiKostel sv. Havla ve Štolmíři  

V dnešní části našeho cyklu o starých pohlednicích a fotografiích zdejšího Podlipanského muzea 

bych chtěl upozornit na jednu místní opomíjenou, byť velmi hodnotnou památku. Je jí štolmířský 

kostel sv. Havla. Až do roku 1904 vrcholilo jeho průčelí vížkou s cibulovou bání, vyrůstající 

z hřebenu střechy – a právě jeho původní podobu nám naše pohlednice zachycuje. 

 

N 
a území dnešní obce měl podle Dalimilovy kroniky v 10. stol. dvorec Ţitomíř český kníţe sv. 

Václav. Dvorec chránil jednu z nejvýznamnějších raně středověkých obchodních cest – Trste-

nickou stezku. V Dalimilově kronice se píše, ţe právě zde se podrobil zlický kníţe Radslav 

z Kouřimi kníţeti Václavovi. Velkorysý půdorys Štolmíře nasvědčuje hypotéze, ţe kdyţ ve 13. století 

budoval Přemysl Otakar II. síť východočeských královských měst, pokusil se v roce 1268 o přetvoření 

(lokaci) Štolmíře v město, které by leţelo den cesty jak z Prahy, tak z nových královských měst Kouřim 

i Kolín. Kdyţ však byla v roce 1268 povýšena praţským biskupem Janem III. Z Draţic trhová osada 

Biskupský (dnes Český) Brod v těsném sousedství Ţitomíře na město, příhodnější geografická poloha 

biskupského města rozhodla o tom, ţe se pokus o lokaci Ţitomíře nezdařil. Tato záleţitost však není 

podloţena v ţádných písemných pramenech, tvrzení vychází pouze z nepřímých důkazů. Domnělou lo-

kaci královského města můţe připomínat veliká obdélníková náves (97×81 m) a většina z 16 usedlostí, 

na které byly pozemky rozparcelovány jiţ ve 13. století. Královským majetkem však byl Štolmíř 

i v následujícím období. K roku 1553 je doloţena ve Štolmíři první škola, vzpomínaná i později. V roce 

1575 připadla obec městu Český Brod a po konfiskaci městského majetku v roce 1623 se stala součástí 

Černokosteleckého lichtenštejnského panství. Od roku 1964 je Štolmíř opět součástí města Český Brod. 

Zdejší barokní kostel sv. Havla byl postavený v letech 1710 – 50 na místě původní středověké svatyně, 

která je doloţena v první polovině 14. století. Autorem původního projektu současné stavby je pravdě-

podobně jeden z nejvýznamnějších barokních stavitelů František Maxmilián Kaňka (projekt má totiţ 

shodné motivy jako Kaňkův kostel sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře nebo kostel sv. Jana Křtitele 

v Lysé nad Labem). Z důvodu nedostatku financí však byla stavba realizována v neúplné a pozměněné 

verzi, jejímţ autorem byl zřejmě oblíbený lichtenštejnský stavitel Tomáš Vojtěch Budil (stavěl mj. i kos-

tel v nedalekých Poříčanech, Lstiboři či Bylanech). Dostavbu provedl říčanský stavitel Kristián Minedi. 

Stavbu kostela rozhodujícím způsobem financoval majitel černokosteleckého panství kníţe Jan Adam 

Ondřej z Lichtenštejna (erb rodu Lichtenštejnů je doposud umístěn nad vchodem do kostela). 

  Naposledy byla stavba opravena za 1. republiky, po nástupu komunistické diktatury začalo výrazně 

ubývat místních věřících a nebyly ani prostředky ani vůle po jeho opravě. Kostel slouţil svému účelu 

podle našich informací aţ do léta 1974 (?), kdy zde P. Vystrčil odslouţil poslední mši svatou. 

V posledních třech letech se zde alespoň jednou do roka v říjnu, na svátek sv. Havla koná poutní mše 

svatá. Budoucnost kostela a především jeho smysluplné vyuţití je ovšem kdesi ve hvězdách… 

Vladimír Jakub Mrvík 
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POZÁRUČNÍ OPRAVYPOZÁRUČNÍ OPRAVY  

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77,  

ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572         

privat: 321 623 121 

Změna cen inzerce pro rok 2011Změna cen inzerce pro rok 2011  

Redakce Českobrodského zpravodaje si dovoluje upozornit všechny inzerenty,  

ţe od 1. ledna 2011 byla zvýšena cena inzerce a to takto: 

Inzerát černobílý (šedý) uvnitř listu rámečkový 8 Kč/cm2 

Inzerát plnobarevný na obálce (3. a 4. strana) 13 Kč/cm2 

Věříme, ţe toto opatření přijmete s pochopením a zůstanete našimi příznivci. 

Grafické zpracování, pokud nebylo dodáno vlastní, je i nadále zdarma. 

Za redakci ČBZ Zdenka Bočková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracuji účetnictví a daně 

tel.: 773 615 186 

www.ucetnictvi-jana.cz 

Společná věc 
5. ročník koncertu s novým programem 

Zveme vás na unikátní koncert Tomáše Pfeiffera, který rozeznívá Vodnářský zvon. Zkuste vstoupit do 

jedinečného světa rezonance, tajuplných tónů, které pomáhají dle odkazu pradávných generací  

harmonizovat celou bytost. To vše provází jedinečná parabolická filmová projekce s 3D efektem.  

Můţete spatřit netradiční a ojedinělé pohledy na krásu a majestát horských štítů, vodopádů, řek a vidět 

úţasnou pestrost a křehkost ţivota. Do hloubek a prostoru mlhovin, galaxií a hvězdokup vás zavedou 

snímky pořízené z blízkého i vzdáleného vesmíru. 

Vodnářský zvon je kovový - rozeznívá se pomocí madel, která jsou po jeho bocích - obsahuje vodu, 

která citlivě reaguje na jednotlivé tóny. Zvuk zní prostorem a zní i námi, důleţité je naladění hráče,  

vliv má i okolí a posluchači - tím je kaţdý koncert neopakovatelný. V poslední části koncertu si lze 

Vodnářský zvon prohlédnout a vidět, jak se kapky vody doslova vznáší nad vodní hladinu, a dotykem 

vnímat úţasnou pestrost zvuku starodávného nástroje. 

 

Koncert se koná 2. 3. 2011 v 19.00 hodin v Městském kulturním středisku 

Říčany, 17. listopadu 214, vstupenky v ceně 140 a 100 (studenti, ZTP, 

děti, důchodci) si můţete výhodně objednat na www.dub.cz, dále v Městském kulturním 

středisku Říčany tel: 323 602 456 nebo na telefonu 606 585 719. 

 

Ing. Eva Králíčková 

http://www.dub.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA  A PRZÁKLADNÍ ŠKOLA  A PRAKTICKÁ ŠKOLA,AKTICKÁ ŠKOLA,  

ČČESKÝ BROD, ESKÝ BROD, ŢŢITOMÍITOMÍŘŘSKÁ 1359SKÁ 1359  
 

přijím{ pro školní rok 2011/2012 absolventy 
 

z{kladních škol 

z{kladních škol praktických 

z{kladních škol speci{lních 
 

DO PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉDO PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ  
obor vzděl{v{ní denního studia: 78-62-C/002  Praktick{ škola dvoulet{ 

 
přijím{ni mohou být ž{ci, kteří ukončí povinnou školní doch{zku  

i v  nižších ročnících všech typů z{kladní školy 
 

 

bezbariérov{ škola je vybavena dílnami, keramickou dílnou, 

cvičným bytem, rehabilitační cvičebnou, počítačovou učebnou,  

tělocvičnou, školním hřištěm se zahradou a pozemkem pro 

pěstitelství 
 

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

a stravovacích služb{ch,  ve zdravotnictví, v zemědělství 

 

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

Sadsk{, Nymburk, Praha), autobusy PID 

 

přijímací zkouška se nekon{ 

 
Více informací na: 

 

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

http://www.zszitomirska.wz.cz/
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Připravujeme… 

 

Pozvánka na TRAVESTISHOW 

Pražská travesti skupina Hanky Panky show zve  

na zábavný pořad pod názvem Televarieté. 

Středa 30. 3. 2011 od 19.00 hodin v kině Svět. 

Sledujte naše plakáty! 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM  

ČESKÝ BROD  

Nám. Arnošta z Pardubic č.1, 282 01 Český Brod  

POŘÁDÁ ZÁJEZD DO DIVADLA  PALACE PRAHA 

Na tragikomedii o muţích pro ţeny, aby je 

opět nepochopily, aneb jak muţi sami sebe vidí, 

za co se nestydí i stydí. 

VŠE O MUŢÍCHVŠE O MUŢÍCH  
studio dva 

HRAJÍ: Maroš Kramár, Filip Blaţek, Michal Slaný 

PÁTEK 11. BŘEZNA 2011  

(VSTUPENKY PROSÍME ZAPLATIT CO NEJDŘÍVE) 

Odjezd v 17.30 hodin od MKIC 

                                 Informace a předprodej vstupenek v přízemí budovy MKIC  

po, st 8.00 – 7.00hodin, út, čt, pá 8.00 – 16.00 hodin   

Vstupenky nutno vyzvednout nejdéle týden před představením 

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM  

Nám. Arn. z Pardubic č.1, 282 01 Český Brod  

POŘÁDÁ ZÁJEZD PRO DĚTI A DOPROVOD  

DO DIVADLA  S+H PRAHA 

Na pohádku 

  

JAK PAN SPEJBL PRÁŠILJAK PAN SPEJBL PRÁŠIL   

neděle 13. února 2011, odjezd v 12.30 hod. od MKIC 

  Informace a předprodej vstupenek na tel. 321 612 217 – 8, cena celkem 230 Kč 

v přízemí budovy MKIC po, st 8.00 – 17.00 hodin út, čt, pá 8.00 – 16.00 hodin 

e-mail  nyvltova@cesbrod.cz 

Vstupenky nutno vyzvednout nejdéle týden před představením.  

Změna programu vyhrazena. 
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Historie gotických sklepů 

V Českém Brodě 

Přednáší 

PhDr. Jan Frolík CSc. 

Ústav archeologické památkové péče Středních Čech 

P
Ř
E
D
N
Á
Š
K
A
 

Čtvrtek 

10. března 2011 

Od 17.00 hodin 

Doplněno obrazovou 

prezentací 

Městské kulturní a informační 

centrum v Českém Brodě 

Nám. Arnošta z Pardubic 1 

 I. patro 

Vstup volný 

OD 1. 1. 2011  

NOVĚ OTEVŘENÁ  

KARTÁČOVÁ MYCÍ LINKA 

 OSOBNÍCH VOZŮ 

A DODÁVEK 

V AREÁLU PNEUSERVISU  

JIRKALOVI 

(dříve plynárna) 

 

Zborovská 1427, Český Brod 

tel.: 602 279 241 
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÝ BROD 

Nám. Arnošta z Pardubic č.1 

pořádá zájezd na 26. ročník – jarní prodejní akce 

TRŢNICE ZAHRADY ČECH LITOMĚŘICE 

ČTVRTEK 6. dubna  2011 

Pouze jízdné 180 Kč 

Odjezd v 6.30 hodin od MKIC 

Zájezd se uskuteční při dostatečném počtu účastníků.  

Závazné přihlášky přijímáme do 24. 3. 2011. 

Informace a platba v přízemí budovy MKIC po, st 8.00-17.00 hodin, út, čt, pá – 8 – 16.00 hodin 

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

 

NA PODZIM PLÁNUJEME: ZEMĚ ŢIVITELKA – ČESKÉ BUDĚJOVICE  

FLORA – OLOMOUC 

CIBULOVÝ JARMARK – HOŘICE 

Pronajmu  
nebytové prostory  

v Českém Brodě na náměstí.  

Místnost v průjezdu domu, přes 60 m2 

+ šatna, záchod a sprcha.  

Vhodné na obchod, pizzerii, 

 ale i kancelář. 

Ihned k provozování.  

Více informací na tel. 604 230 030 

PRODÁM BYT 4+1 

V Doubravčicích 
Cena: 

1 300 000 Kč 

 

Tel.: 775 157 844 

http://www.kulturainfo-cesbrod.cz/
mailto:nyvltova@cesbrod.cz
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PRODEJ RD MOCHOVPRODEJ RD MOCHOV  

 

4+1 s příslušenstvím, terasa, garáţ, dílna, 

podsklepený. Pozemek 1030 m2,  

zastavěná plocha 185 m2,  

zahrada 845 m2.  

Rohový, pěkný výhled, všechny IS,  

příjezd po asfaltové silnici. 

Cena: 3 500 000 Kč 

Tel.: 603 804 066 

NOVINKA 

MKIC nabízí mapu 

Významné  

památné stromy 

Středních Čech  

a Prahy 

Cena 55 Kč 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ  

FARNOST  

ČESKÝ BROD 
vyhlásila 

VEŘEJNOU SBÍRKU 
na 

opravu kostela 

Svatého Gotharda 

V Českém Brodě 

 

Číslo účtu:  

0425808339/0800 

Poznámka „sv. Gothard“ 

 

Potvrzení o daru vydáme  

po domluvě na tel. č. 

720 340 265 

 

Všem dárcům 

upřímně 

děkujeme! 

MKIC přijímá  

přihlášky 

Na tyto muzikály: 

ROBIN HOOD 

JESUS CHRIST 

SUPERSTAR 

KAT MYDLÁŘ 

DĚTI RÁJE 
Informace v MKIC 

po, st 8 aţ 17 hod. 

ú, čt, pá 8 aţ 16 hod. 

tel.: 321612217-8 

nyvltova@cesbrod.cz 
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Vítek Sahula

z Českého

Brodu 

obsadil na

MS jubiorů 

a masters 

v kategorii

Klasická 

kulturistika

krásné 

5. místo!

Blahopřejeme




