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Českobrodský ZPRAVODAJ 
Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska 

Zpracovává, vydává a tisk 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, Bc. Nekolný Jakub. Adresa redakce: 

MKIC, Náměstí Arnošta z Pardubic čp.1,  

282 28 Český Brod.  

Fotografie, pokud není uvedeno jinak, Karel Boček,  

archiv ČBZ a města. 
Telefon: 321612220, 321612219, 321612218 

Tel./fax:321622267, 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 neprocházejí 

detailní 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 každý měsíc, 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. 5. 2009 v nákladu 500 ks. 
Uzávěrka čísla 6/2009 je v úterý  12. 5. 2009  
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Český Brod je rodištěm dvou významných architektů 19. a 20. století, kte-

ří se osobitě a nesmazatelně zapsali do dějin české architektury. Byli to 

Antonín Balšánek a Jan Koula. V tomto krátkém článku chceme připome-

nout osobnost profesora Jana Kouly u příležitosti 90. výročí od jeho úmr-

tí. Jan Koula zemřel 18. května 1919 v Praze. 

  

J an Koula se narodil 7. února 

1855 v Českém Brodě v čp. 47 

na Husově náměstí. V roce 1872 

maturoval na reálném gymnáziu  

v Praze a po maturitě ve studiích 

pokračoval na praţském Českém 

vysokém učení technickém 

(ČVUT)1 studiem architektury  

u profesora Josefa Niklase.  

V roce 1877 zamířil do Vídně na 

Akademii výtvarných umění  

k prof. Theofilovi Hansenovi, vý-

znamnému znalci antiky. Po ná-

vratu do Prahy v roce 1878 získal 

na praţské technice místo asistenta 

u prof. Josefa Schulze, který byl 

tehdy profesorem na architektuře 

ČVUT. V roce 1880 Jan Koula 

získal titul docenta, roku 1885 se 

stal mimořádným a v roce 1897 

řádným profesorem ČVUT pro od-

bor architektonického tvarosloví, 

ornamentálního a technického kreslení. Zároveň přednášel o perspektivě 

na praţské akademii umění. Koula patřil k čelným představitelům vlny 

novorenesančních tvůrců. Buduje Národopisné muzeum v rámci Národní-

ho muzea, v l. 1892–1917 je správcem národopisných a archeologických 

sbírek. 

Jan Koula, spolupracovník a pokračovatel Ant. Wiehla, byl nejen tvůrčím 

architektem historizujícího a folklórního směru. Byl především vynikají-

cím znalcem a propagátorem lidového umění, lidové architektury a interi-

érů2, uměleckého průmyslu. Jakoţto výborný výtvarník navrhoval sgrafita 

na budovy, nábytek, skleněné předměty, mříţe, šperky, výšivky aj. Rozví-

jel rozsáhlou sběratelskou činnost, uloţenou zejména v Národopisném 

muzeu v Praze, zabýval se záchranou architektonických a uměleckoprů-

myslových památek. Také jako kreslíř a akvarelista byl nezapomenutelný. 

Tvořivě se projevoval jako architekt a urbanista. Na přelomu 19. a 20. 

století zpracoval iniciativní návrh na překopání letenské stráně v Praze  

v pokračovaní osy secesního mostu Svatopluka Čecha. Získal významné 

ceny v soutěţích na úpravu Vlašského dvora v Kutné Hoře, Strakovy aka-

demie3 v Praze, mostu přes Vltavu při praţském Národním divadle. 

V krátkosti připomeňme jeho další nejznámější díla a architektonické pro-

jekty. Je to například jeho vlastní dům v Praze-Bubenči, Slavíčkově ulici 

153, rodinná vila v lidovém slohu z roku 1896, kde ţil i se svým synem, 

také architektem Janem Evangelistou Koulou. Jan Koula je autorem nejen 

vlastního domu, ale i sgrafit na fasádě. Z jeho dalších děl nutno jmenovat 

úpravu interiérů paláce V. Lanny v Hybernské ul. čp. 1030 v Praze 

(1880), Českou chalupu na Jubilejní výstavě v Praze (1891), Rychtu na 

Národopisné výstavě v Praze (1895), novorenesanční Suchardovu vilu 

v Slavíčkově ul. čp. 151 v Praze-Bubenči (1895–96), novorenesanční 
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dům Adolfa Heyduka, Tyršo-

va ul. čp. 438 v Písku (1899), 

novobarokní dům v Paříţské 

tř. čp. 1073 v Praze (1902), 

dům na Staroměstském nám. 

čp. 608 v Praze (1904–05), 

úpravy Staroměstské radnice 

a  s o u s ed í c í ho  d o mu 

U minuty v Praze, Čechův 

most v Praze (1906–08, 

s Ing. M. Petrů), nerealizova-

ný, jiţ zmíněný známý pro-

jekt, vyústění mostu Svato-

pluka Čecha s průkopem na 

Letnou (1908–10) a úpravy 

Strakovy akademie v Praze, dále pak pavilón Maroldova pa-

noramatu Bitvy u Lipan v Královské oboře v Praze (1908), 

rekonstrukce historické renesanční radnice v Plzni a její spo-

jení s vedlejším domem čp. 290 (1907–12) a jiné. 

Nesmíme samozřejmě zapomenout na realizované a známé 

projekty ve svém rodném městě. Je to především českobrod-

ská novorenesanční sokolovna z roku 1884, novorenesanční 

školní budova měšťanské školy pro chlapce z roku 1883 

v dnešní Tyršově ulici, později doplněna přistavenou4 budo-

vou dívčí měšťanky. Dále pak novogotický dům čp. 76 

s charakteristickým arkýřem na Husově náměstí, postavený 

v letech 1908–1910 pro Františku Koulovou, sestru prof. 

Kouly. Navrhl pomník Prokopa Holého (1910) v Českém 

Brodě, který pak vytvořil tehdy mladý sochař z Prahy Karel 

Opatrný. 

Profesor Koula se také pilně zúčastňoval četných soutěţí ve 

svém oboru. Jmenujeme například Reprezentační dům hl. m. 

Prahy (1903), úpravy Vlašského dvora v Kutné Hoře, diva-

dlo ve Slaném, přestavba Staroměstské radnice, rekonstrukce 

kláštera sv. Aneţky České aj. Pozoruhodná je i publikační 

činnost Jana Kouly. Jmenujeme alespoň dvě publikace: Pa-

mátky uměleckého průmyslu v Čechách (I. díl 1882, II. díl 

1888) a Články a studie o keramice, sklu, hrnčířství, umělec-

kém kovářství, národních krojích aj. Vynikajícím způsobem 

redigoval od roku 1881 Architektonický obzor a působil také 

jako výtvarný redaktor Národních listů. Byl spoluzakladate-

lem Klubu za starou Prahu. 

Jeho výtvarné a uměleckořemeslné práce – akvarely, sklo  

a keramika, nábytek, šperky a kovářské práce – jsou uchová-

vány ve sbírkách mnoha našich muzeí a galerií, především  

v Uměleckoprůmyslovém muzeu a Národní galerii v Praze, 

Regionálním muzeu v Kolíně (Podlipanském muzeu v Čes-

kém Brodě), Západočeském muzeu a Západočeské galerii  

v Plzni nebo v Moravské galerii v Brně. 

V našem krátkém povídání o významném českobrodském 

rodákovi se nelze nezmínit i o jeho aktivitách mířících na 

Slovensko. Jan Koula byl jednou 

z těch českých osobností, které 

nezištně pomáhali Slovensku a to 

ještě před vznikem Českosloven-

ské republiky v roce 1918. Tento 

jeho přínos je málo známy a zdá 

se, ţe i nedoceněný. Na Slovensko 

podnikl řadu cest, spolupracoval 

s Jozefom L´. Holubym5 a Andre-

jem Kmeťem6, obdivoval a studo-

val a hlavně sbíral slovenské lido-

vé umění, lidovou architekturu, zkoumá historii vzácných 

staveb, píše a vydává posudky, doporučení. Fotografuje kro-

je ze Slovenska, popularizuje umělecké výrobky sloven-

ských ţen, zkoumá lidové kroje. Chápe česko-slovenskou 

spolupráci jako součást slovanského bratrství. Jan Koula byl 

i spoluorganizátor známé slovenské národopisné výstavy 

v létě roku 1887 v Turčanském Sv. Martině, spolupůsobil  

i při výstavbě martinského Národního domu. 

Jan Koula se ještě doţil národního osvobození a vzniku 

ČSR. Zemřel v Praze – Bubenči 18. května 1919. Jeho syn 

Jan E. Koula (1896 – 1975) se ještě více zapsal do slovenské 

kulturní historie neţ jeho otec. Působil jako profesor na Fa-

kultě architektury a pozemního stavitelství Slovenské vysoké 

školy technické v Bratislavě. Mimo jiného přednášel před-

mět lidová architektura a se svými tehdejšími asistenty, poz-

dějšími významnými architekty Vojtěchem Vilhanem a Fer-

dinandem Milučkým podnikal výzkumné cesty po Sloven-

sku, získával zajímavý materiál o lidové architektuře a lido-

vém umění a společně s výsledky seznamovali tehdejší po-

sluchače architektury. 

Profesor architekt Jan Koula je pohřben ve svém rodném 

městě v rodinné hrobce, kterou si kdysi i sám navrhnul. 

V roce 2005,  

k 150. výročí na-

rození, se poda-

řilo Národnímu 

t e c h n i c k é m u 

muzeu v Praze 

připravit – pře-

devším díky ne-

všednímu úsilí 

rodiny architek-

tovy – výstavu 

v Podlipanském 

muzeu, která ce-

loţivotní tvorbu 

J ana  Ko uly 

představila ve 

vzájemných sou-

vislostech jeho 

mnohostranného 

talentu. 
Podle různých  

pramenů napsal 

Karel Boček 

 

Poznámky 

1) Architekt Josef Schulz je autorem Muzea království českého, 

Umělecko-průmyslového muzea a přestavby Národního divadla v 

Praze. Schulz, který byl předtím asistentem arch. Josefa Zítka, měl 

podobně jako on, velkou zálibu v renesanci. 

2) Ve své práci se inspiruje lidovým uměním podobně jako Dušan 

Jurkovič 

3) Na Strakovu akademii soutěžili spolu a Antonínem Wiehlem. 

4) 1893 

5) Dr. h. c. Jozef Ľudovít Holuby – slovenský vědec, botanik, poly-

histor, národopisec, evangelický kněz, historik, archeolog, spisova-

tel, etnograf, národní buditel.  

* 25. 03. 1836 Lubina, † 15. 06. 1923 Pezinok 

6) Andrej Kmeť – slovenský archeolog, geolog, mineralog, paleon-

tolog, historik, botanik, etnograf a folkloristik 

* 19. 11. 1841 Bzenica, † 16. 02. 1908 Turčiansky Svätý Martin 

Podklady 

1. Soukromý archiv 

2. Internet 
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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  

co se děje na radnici a ve městě 

aneb 

Souhrn 9. řádného jednání rady města,  

konaného dne 19. 3. 2009 od 16:00 hod.  

v kanceláři tajemníka MěÚ 

 
1. Vyhlášení záměru na pořízení osobního automobilu 

pro MP (60/2009). Rada města vyhlašuje záměr na pořízení 

osobního automobilu pro potřeby Městské policie těchto pa-

rametrů: osobní automobil combi, bílá barva, s přepáţkou, 

klimatizací, rádiem, centrálním zamykáním. Platba formou 

leasingové smlouvy, akontace do 100 000 Kč, splátky 3–5 

let. Nabídky v zalepené obálce označené „Neotevírat – Měst-

ská policie, osobní automobil“, zasílejte na adresu Městský 

úřad, městská policie, Náměstí Husovo 70, 282 24 Český 

Brod nejpozději do 6. 4. 2009. 

2. Pronájem nebytového prostoru (61/2009). Rada města I. 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytové-

ho prostoru – přístavku v 1. nadzemním podlaţí hlavní budo-

vy čp. 282 v areálu Nemocnice s poliklinikou, Český Brod  

s ANESAN s.r.o., IČ 616077 540, Ţiţkova 282, Český Brod 

za účelem provozování zdravotnického zařízení na dobu ne-

určitou o celkové výměře cca 20 m2 za cenu 600 Kč/m2/rok. 

Nájemné se kaţdoročně upraví o inflaci stanovenou statistic-

kým úřadem, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromí-

ra Fischera podpisem této smlouvy. 

3. Český Brod – ulice Zborovská – úprava obrub 

(62/2009). Rada města schvaluje komisi pro otevírání obálek 

a hodnocení nabídek na akci: „Český Brod – ulice Zborov-

ská-úprava obrub“. Otevírání obálek proběhne dne 23. 3. 

2009 v 13.00 hodin v zasedací síni MěÚ Český Brod, náměs-

tí Husovo 70. Do komise jsou navrţeni: Bc. Jakub Nekolný – 

zástupce starosty, Ing. Eva Čokrtová – vedoucí OSM, paní 

Světlana Zipserová – stavební technik, Ing. Václav Paţout – 

člen stavební komise. Náhradníci: pan Jaromír Fischer, sta-

rosta, Ing. Jiří Šimek – správce informačních technologií, 

pan Martin Semrád – investiční referent, pan Tomáš Hor – 

správce informačních technologií, paní Jitka Kocourková – 

administrativní pracovnice. 

4. Prodej části pozemku v k. ú. Liblice – Českému rybář-

skému svazu (63/2009). Rada města vyhlašuje záměr prode-

je části pozemku p. č. PK 264/2 – část p. č. 659/2 o výměře 

14 m2 dle geometrického plánu č. 329–69/2008 v k. ú. Libli-

ce u Českého Brodu, obec Český Brod za cenu 250 Kč za 1 

m2 PŘEDEM URČENÉMU ZÁJEMCI: Český rybářský svaz 

– Místní organizace Český Brod, IČ 430 90 184. Případné 

připomínky předejte do podatelny Města Český Brod, zašlete 

na adresu Města Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic čp. 

56 nejpozději 07. 04. 2009. 

5. Prodej pozemku v k. ú. Liblice u Českého Brodu 

(64/2009). Rada města vyhlašuje záměr prodeje pozemku p. 

č. PK 173/22 o výměře 13.264 m2 v k. ú. Liblice u Českého 

Brodu, obec Český Brod obálkovou metodou za minimální 

cenu 1.500 Kč za 1 m2. Nabídky v zalepené obálce, označené 

slovy: „NEOTVÍRAT-POZEMEK LIBLICE“ zašlete na ad-

resu Města Český Brod, nebo předejte do podatelny Města 

Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic č. p. 56 nejpozději do 

30. 4. 2009. Nabídka bude obsahovat: jméno, příjmení a 

bydliště zájemce, nebo název, IČ a sídlo společnosti, nabíd-

ku kupní ceny za 1 m2, termín a způsob úhrady kupní ceny a 

popis investičního záměru na předmětném pozemku. Na na-

bídky zájemců, kteří nemají uhrazeny závazky vůči Městu 

Český Brod, nebude brán zřetel. 

6. Pronájem části pozemku – k. ú. Český Brod u kina 

SVĚT (65/2009). Rada města neschvaluje uzavření smlouvy 

o nájmu části pozemku p. č. 710/1 v k. ú. a obci Český Brod  

o velikosti max. 30 m2 za roční nájemné ve výši 1.000 Kč za 

1 m2 s Danielem Trollerem, Daškova 3072/6, Praha 4 na do-

bu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

mezi Telefónica O2 Czech Republic a.s. a Městem Český 

Brod (66/2009). Rada města I. schvaluje podepsání smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci 

„Stavební úpravy v okolí nádraţí Český Brod“. Návrh 

smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení, II. 

pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera pod-

pisem Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene 

na akci „Stavební úpravy v okolí nádraţí Český Brod.“  

8. Stavební úpravy v okolí nádraţí ČB – Smlouva o bu-

doucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Telefóni-

ca 02 Czech Republic a.s. a SÚS Kutná Hora, příspěvko-

vá organizace (67/2009). Rada města I. schvaluje podepsání 

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene me-

zi Telefónica 02 a SÚS Kutná Hora a Městem Český Brod, 

II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene. 

9. Stavební úpravy v okolí nádraţí Český Brod – Smlou-

va o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 

Telefónica 02 Czech Republic a.s. a Ferona a.s. (68/2009). 
Rada města I. schvaluje podepsání Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene na akci „Stavební úpra-

vy v okolí nádraţí Český Brod“. Návrh smlouvy je přílohou 

originálu zápisu k tomuto usnesení, II. pověřuje starostu 

města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem Smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci 

„Stavební úpravy v okolí nádraţí Český Brod“ 

10. Ţádost o prominutí penále (69/2009). Rada města 

schvaluje sníţení penále z prodlení o 80%, částka odpovída-

jící zbývajícím 20% je splatná do 30. 6. 2009. 

11. Ţádost o ukončení nájemní smlouvy (70/2009). Rada 

města I. schvaluje a) ukončení nájemní smlouvy č. 140/2005/

FO na byt č. 4, Husovo náměstí 82, Český Brod ke dni 31. 3. 

2009, b) po ukončení nájemní smlouvy bude slečně Lence 

Zábojníkové vyplacena částka 193 529,64 Kč, která bude  

v případě zjištěných vad sníţena o částku odpovídající jejich 

výši. 

12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vodovod a kanalizace 

Krále Jiřího (71/2009). Rada města I. souhlasí s dodatkem  

č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 78070012/2008, č. ob-

jednatele 301/2008/OSM ze dne 23. 12. 2008. Návrh dodat-



4                                                                                                               5/2009 

 

ku je přílohou originálu zápisu, II. pověřuje starostu města 

Jaromíra Fischera podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  

č. zhotovitele 78070012/2008, č. objednatele 301/2008/OSM 

ze dne 23. 12. 2008. 

13. Lesní cesta Na Skalku – výběrové řízení na dodavate-

le stavebních prací (72/2009). Rada města I. vyhlašuje 

Výzvu k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého roz-

sahu na akci Rekonstrukce lesní cesty Na Skalku, II. ukládá 

vedoucímu odboru ţivotního prostředí a zemědělství zajistit 

organizaci výběrového řízení, III. jmenuje výběrovou komisi 

ve sloţení: Ing. Vodička, pan Novák, pan Chmelenský, Bc. 

Nekolný, pan Rambousek (EPK), náhradnicí pan Fischer, 

Ing. Kopáček (Kolínská lesní), pan Stuchl (EPK), Ing. Pijál-

ková, pan Hladík (Kolínská lesní). 

14. Pověření řízením MS Kollárova (73/2009). Rada města 

I. ruší pověření Jaroslavy Jelínkové k řízení příspěvkové or-

ganizace MŠ Kollárova, se sídlem Kollárova 71, 282 01 Čes-

ký Brod ke dni 31. 3. 2009, II. pověřuje Bc. Kristýnu Koso-

vou, nar. 29. 12. 1982, bytem Masarykova 1197, 282 01 Čes-

ký Brod, řízením příspěvkové organizace MŠ Kollárova, se 

sídlem Kollárova 71, 282 01 Český Brod od 1. 4. 2009. 

15. Stavební úpravy v okolí nádraţí ČB – návrh budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu se zříze-

ním stavby mezi SÚS Kutná Hora, příspěvková organiza-

ce a SPT Net, s.r.o. zastoupená RWE Distribuční sluţby, 

s.r.o. a Městem Český Brod (74/2009). Rada města I. 

schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-

mene na akci "Stavební úpravy v okolí nádraţí Český Brod". 

Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu, II. pověřuje sta-

rostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlou-

vy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci 

„Stavební úpravy v okolí nádraţí Český Brod.“ 

Jaromír Fischer, starosta města 

 

Souhrn z 10. řádného jednání rady města,  

konaného dne 2. 4. 2009 od 19:00 hod.  

v kanceláři tajemníka MěÚ 

 
1. Český Brod – ulice Zborovská – úprava obrub 

(75/2009). Rada města I. schvaluje 

jako zhotovitele akce „Český Brod – ulice Zborovská – úpra-

va obrub“ firmu SILMEX s.r.o., Dukelských hrdinů 583, 280 

02 Kolín IV, IČ: 48951981. Pořadí nejvýhodnějších nabídek 

bylo stanoveno takto: 1. firma SILMEX s.r.o., Dukelských 

hrdinů 583, 280 02 Kolín IV, IČ: 48951981; 2. firma ZE-

PRIS, s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČ: 

25117947, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

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

Dukelských hrdinů 583, 280 02 Kolín IV, IČ: 48951981. 

2. Český Brod – Evidence majetku (76/2009). Rada města 

schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

na akci: Český Brod – Evidence majetku. Otevírání obálek 

proběhne 9. 4. 2009 v 13.00 hodin v zasedací síni MěÚ Čes-

ký Brod, Náměstí Husovo 70. Do komise jsou navrţeni: Bc. 

Jakub Nekolný – zástupce starosty, Ing. Eva Čokrtová – ve-

doucí OSM, pan Tomáš Hor – správce informačních techno-

logií – Ing. Miroslav Kruliš, ředitel Technických sluţeb, 

Ludmila Raková – radní. Náhradníci: pan Jaromír Fischer – 

starosta, Ing. Jiří Šimek – správce informačních technologií, 

paní Alena Endrychvá – OSM, paní Světlana Zipserová – in-

vestiční technik, paní Jitka Kocourková – administrativní 

pracovnice. 

3. Darování pozemku v Liblicích do majetku Města Čes-

ký Brod (77/2009). Rada města doporučuje zastupitelstvu 

Města Český Brod schválit převod pozemku v k. ú. Liblice u 

Českého Brodu, obec Český Brod – p. č. PK 244/2 o výměře 

1.446 m2 formou darovací smlouvy od paní Aleny Černé, 

bytem Švabinského 427/62, Ústí nad Labem do majetku 

Města Český Brod. Náklady s převodem bude hradit Město 

Český Brod. 

4. Dodatek č. 3 "Zásad pro prodej bytů v čp. 1256, Český 

Brod" (78/2009). Rada města doporučuje zastupitelstvu 

města Český Brod schválit Dodatek č. 3 „Zásad pro prodej 

bytů  v čp. 1256, Český Brod.“ Byt č. 1256/10 bude uvolněn 

ke dni 31. 12. 2009. 

5. Doporučení schválení OZV č.1/2009 O místních po-

platcích (79/2009). Rada města doporučuje zastupitelstvu 

města Český Brod schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 

1/2009 O místních poplatcích ve znění přílohy, která je ne-

dílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

6. Kontrola plnění smluvních podmínek Úřadem pro za-

stupování státu ve věcech majetkových (80/2009). Rada 

města bere na vědomí, zápisy o výsledku místního šetření pl-

nění smluvních podmínek bezúplatného převodu majetku od 

ÚZSVM Praha Městu Český Brod. 

7. Převody pozemků od ÚZSVM v k. ú. Český Brod 

(81/2009). Rada města souhlasí, aby byl dán Městu Český 

Brod do výpůjčky pozemek p. č. 226/5 o výměře 146 m2 

ostatní plocha v k. ú. a obci Český Brod Úřadem pro zastu-

pování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 42, Pra-

ha 2 na dobu 5 let. 

8. Vyhlášení výzvy k podávání nabídek na poskytnutí 

úvěru (82/2009). Rada města I. vyhlašuje výzvu k podání 

nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona 

137/2006Sb. o veřejných zakázkách na poskytnutí investič-

ního bankovního úvěru ve znění přílohy, která je nedílnou 

součástí originálu zápisu k tomuto usnesení, II. jmenuje ko-

misi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na Poskytnutí 

investičního bankovního úvěru, ve sloţení: Bc. Jakub Nekol-

ný – místostarosta, paní Jaroslava Sahulová – vedoucí fi-

nančního odboru, paní Martina Jelínková – hlavní účetní, 

Ing. Eva Čokrtová – vedoucí OSM, paní Jana Kulhánková – 

členka zastupitelstva a členka finančního výboru. Náhradní-

ci: pan Jaromír Fischer – starosta, Mgr. Milan Plíva – člen 

zastupitelstva a předseda finančního výboru. Otevírání obá-

lek proběhne dne 20. 4. 2009 v 13.00 hod v zasedací síni 

MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70. 

9. Vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 4 v čp. 82, ná-

městí Husovo, Český Brod (83/2009). Rada města vyhlašu-

je záměr na pronájem bytu č. 4 v domě čp. 82, náměstí Hu-

sovo, v obci a katastrálním území Český Brod za minimální 

nájemné 9.000 Kč měsíčně bez záloh na sluţby, na dobu ur-

čitou 2 let, formou obálkové metody. Byt je umístěn v 1. pat-

ře domu čp. 82, typ 3+1 o celkové výměře 82,46 m2. Kauce 

ve výši trojnásobku nájmu a záloh na sluţby musí být sloţe-

na na účet města do 15 dnů od doručení oznámení o přiděle-

ní bytu. V případě nesplnění těchto podmínek bude byt na-

bídnut jinému zájemci. Podmínkou uzavření nájemní smlou-

vy je vyrovnání všech závazků k Městu Český Brod. Nabíd-

ky v zalepené obálce, označené slovy: „NEOTVÍRAT – 

BYT č. 4/82“ zašlete na adresu Města Český Brod nebo pře-

dejte do podatelny Města Český Brod, nám. Arnošta z Par-

dubic čp. 56 nejpozději do 14. 4. 2009. Nabídka bude obsa-

hovat jméno, příjmení, bydliště ţadatele a nabízenou výši 



5                                                                                                               5/2009 

 

měsíčního nájemného. 

10. Ţádost o prominutí místního poplatku za komunální 

odpad (84/2009). Rada města nesouhlasí s prominutím míst-

ního poplatku za uţívání systému nakládání s komunálním 

odpadem za rok 2009 panu Milanu Jirouškovi ve výši 500 

Kč. 

11. Komise pro otevírání a hodnocení nabídek na nákup 

motorového vozidla pro potřeby MP (85/2009). Rada města 

jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na 

pořízení motorového vozidla pro potřeby Městské policie 

Český Brod ve sloţení: pan Jaromír Fischer, pan Jan Svobo-

da, pan Tomáš Fork, pan Václav Rychtář, Mgr. Klára Uldri-

chová. Náhradnicí: pan Vladimír Mrvík, pan Václav Josífek, 

pan Petr Dobiáš, paní Markéta Sommerová. Otevírání a hod-

nocení nabídek proběhne dne 8. 4. 2009 v 9.00 hodin v zase-

dací síni MěÚ Český Brod. 

12. Úprava oplocení v přednádraţí Český Brod – Cenové 

nabídky (86/2009). Rada města schvaluje nákup stínících zá-

stěn a jejich umístění na plot proti nádraţí, včetně bannerů od 

firmy Mgr. Václav Marek, Masarykova 1197, Český Brod. 

13. Poloţení chrániček pro optickou síť MSC Net s.r.o. – 

Palackého, Suvorovova (87/2009). Rada města I. souhlasí  

s poloţením chrániček a spojovacích komor do chodníků  

v rámci rekonstrukce chodníků v ulicích Palackého, Suvoro-

vova, Havlíčkova, Jungmannova za podmínek poloţení jedné 

40 mm HDPE chráničky s 24 vláknovým optickým kabelem 

pro potřeby městského kamerového systému. Tato chránička  

i optický kabel přejde za symbolickou cenu do majetku měs-

ta. Na trase budou vyuţity spojovací komory investora MSC 

Net s.r.o. Město nebude vyţadovat příspěvek na konečnou 

povrchovou úpravu chodníků, II. pověřuje jednáním ve výše 

uvedené věci p. Tomáše Hora, správce ICT města. 

14. Smlouva o bezplatném poskytnutí pomoci klientům 

Ţivota 90, napojených na systém tísňové péče v Českém 

Brodě (88/2009). Rada města I. schvaluje uzavření smlouvy 

o bezplatném poskytnutí pomoci klientům Ţivota 90, napoje-

ných na systém tísňové péče v Českém Brodě mezi Městem 

Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod a Ob-

čanským sdruţením Ţivot 90 Zruč nad Sázavou, Sad Míru 

789, 285 22 Zruč nad Sázavou, zastoupené ředitelem Zdeň-

kem Jelínkem, IČ 49545957. Smlouvaje nedílnou součástí zá-

pisu k tomuto usnesení, II. pověřuje starostu města Český 

Brod Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené smlouvy. 

15. Rozdělení domu čp. 12 (89/2009). Rada města souhlasí  

s rozdělením domu čp. 12 s budoucím záměrem prodeje části 

domu s nájemním bytem a provozovnou a ponechání v majet-

ku města Český Brod část s mateřským centrem. 

Jaromír Fischer starosta města 

Významné životní výročí oslavili tito občané 

paní Růžena Komárková, paní Jaroslava  

Grohová, pan Karel Koubek, paní Aloisie  

Makovcová, paní Božena Mejstříková,  

pan Josef Homola, paní Miroslava  

Kohoutková, paní Marie Šmejkalová  

a pan Bohumil Douša z Českého Brodu  

a paní Věra Bretšnajdrová z Liblic. 

Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví  

a pohody do dalších let.  

Miroslava Hladíková, matrikářka  

Z deníku Městské policie 
březen 2009 
 

2. 3. 2009 Předvedení osoby na PČR pro zjištění 

totoţnosti. Spolupráce s odborem sociál-

ních věcí při úředním jednání. 

3. 3. 2009 Spolupráce s odborem správy majetku 

v obci Štolmíř. Odchyt psa v ul. Palackého 

– umístění psa do kotce MÚ + vrácení psa 

majiteli. 

5. 3. 2009 Při kontrole osob zjištěno lustrací, ţe jed-

na z nich předloţila OP, který byl hlášen 

jako odcizený – předání osoby na PČR. 

Řešení krádeţe zboţí v prodejně PLUS – 

vyřešeno blokově. 

7. 3. 2009 Řešení krádeţe zboţí v prodejně PLUS – 

 vyřešeno blokově. 

10. 3. 2009 3× řešení krádeţe zboţí v prodejně PLUS 

– vyřešeno blokově. Asistence s PČR 

v ulici Moravská – občanské souţití. 

Oznámení o podnapilém muţi leţícím 

v ul. Suvorovova × Palackého – předvede-

ní osoby slovenské národnosti k prokázání 

totoţnosti na PČR. 

14. 3. 2009 3× řešení krádeţe zboţí v prodejně PLUS 

– vyřešeno blokově. Odchyt 3 psů Barzoj 

u cvičiště psů v Českém Brodě – umístění 

psů do kotce MÚ. Vrácení psů majitelce. 

17. 3. 2009 Doručení písemnosti pro odbor vnitřních 

věcí, doručení písemnosti pro odbor vnitř-

ních věcí. Odchyt psa německý ovčák + 

vrácení psa majiteli. 

19. 3. 2009 4× doručení písemnosti pro odbor vnitř

 ních věcí. 

20. 3. 2009 Doručení písemnosti pro odbor vnitřních 

věcí, odchyt zraněného psa stafordšírský 

bulterier (po dopravní nehodě) v obci 

Štolmíř – odvoz psa do veterinární nemoc-

nice k ošetření (hospitalizace), 4× řešení 

krádeţe zboţí v prodejně PLUS – vyřeše-

no blokově. Odchyt psa v ul. Ţiţkova – 

majitel převezen do nemocnice v Kolíně – 

umístění psa do kotce MÚ, po propuštění 

pes předán majiteli. 

23. 3. 2009  Zajištění dopravy při konání běhu Českob-

rodská pečeť v Zahradech odvoz psa 

z veterinární nemocnice do útulku v Lysé 

nad Labem. 

24. 3. 2009 Řešení krádeţe zboţí v prodejně LIDL – 

vyřešeno blokově, doručení písemnosti 

pro odbor dopravy, oznámení o pobíhají-

cích psech v obci Zahrady, kteří ohroţují 

obyvatele zjištěn majitel psů, s kterým byl 

na místě přestupek vyřešen. 

27. 3. 2009 Odchyt psa v ulici Na Vyhlídce – odvoz 

 psa do útulku v Lysé nad Labem. 

 Oznámení o rozbitém elektrickém roz-

vaděči RIS v ulici Sokolovská nahlášeno 

technickým sluţbám, rozvaděč opraven. 

30. 3. 2009 Zadrţení osoby podezřelé v obci Štolmíř 

 ze spáchání TČ – předáno PČR. 

 Kontrolní činnost v ranních hodinách na přechodech 
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pro chodce v ulici Komenského a Tyršova. 

1. Zvýšená kontrolní činnost na nádraţí ohledně pořád-

ku a dodrţování tabákového zákona. 

2. Upozorňování fyzických a právnických osob na dodr-

ţování místních vyhlášek. 

3. Zajišťování provozu parkovacích automatů a provozu 

trţnice. 

4. Spolupráce s jednotlivými odbory při MěÚ Český 

Brod. 

 

Svoboda Jan, MP  

Blokové pokuty na místě zaplacené   

15.500 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku   

22.000 Kč 

Parkovací automaty      

99.072 Kč 

Poplatky za trţnici       

6.210 Kč 

Celkem              142.782 Kč 

Pomáháte recyklovat? Chráníte životní prostředí 

a suroviny! 

 

Co se dál děje s vyřazeným spotřebičem 

 

P růměrná česká domácnost pouţívá šestnáct různých dru-

hů elektrospotřebičů – od nejvíce rozšířených praček, ledni-

ček a televizí aţ po zatím méně obvyklé myčky na nádobí. 

Co dělat, kdyţ některý z nich doslouţí, nebo se jej rozhodne-

te vyměnit za novější, výkonnější a úspornější? 

Podle provedených průzkumů se ukazuje, ţe 14 % občanů, 

kteří vyřadili nějaký elektrospotřebič, ho odvezlo do sběrné-

ho dvora, 6 % jej odevzdalo u prodejce při koupi nového 

přístroje; zhruba 15 % občanů ale hází vyslouţilá elektroza-

řízení do popelnice a 12 % je skladuje doma. 

Někdo také prodá vyslouţilý spotřebič do bazaru či prostřed-

nictvím inzerátu, další jej odveze na chatu nebo chalupu a 

tam pouţívá dál. 

Z výsledků výzkumu je dále patrné, ţe zatímco v roce 2006 

obyvatelé povaţovali své znalosti, jak s vyslouţilými elek-

trospotřebiči nakládat, za nedostatečné, v roce 2008 jiţ 68% 

obyvatel pokládá své znalosti za dobré, pouze 11 % připusti-

lo, ţe o tom neví vůbec nic. 

 

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne 

Ještě menší je pak povědomí o tom, jak se s odevzdaným 

vyslouţilým spotřebičem nakládá dál. Pravda, to uţ není věc 

spotřebitele, ale kolektivního systému zajišťujícího zpětný 

odběr, oddělený sběr, recyklaci a materiálové vyuţití odpadu 

z nich a zpracovatelských firem. Přesto je ale dobré vědět, ţe 

základní myšlenka moderního odpadového zákonodárství v 

celé Evropě zní: Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznik-

ne. 

Proto kromě kvót na mnoţství vyslouţilých elektrospotřebi-

čů, které musí kaţdý členský stát EU vybrat ročně na kaţdé-

ho obyvatele, existují i kvóty na mnoţství druhotných suro-

vin získaných z nich k dalšímu vyuţití. Na skládkách nebo 

ve spalovnách smí skončit vlastně jen nepatrné mnoţství 

celkového objemu těchto zařízení. 

Zároveň obsahují spotřebiče staršího data výroby některé 

nebezpečné látky, se kterými umějí nakládat jen zkušení a 

vysoce specializovaní zpracovatelé. 

 

Pečlivý výběr zpracovatelů 

ELEKTROWIN a. s., proto jako provozovatel kolektivního 

systému pravidelně vypisuje výběrové řízení, v němţ oslovu-

je společnosti provozující technologie na zpracování elektro-

odpadů. 

Účelem řízení je vţdy vybrat technologie na nejvyšší dostup-

né úrovni s nejmenšími dopady na zdraví lidí a ţivotní pro-

středí. 

Dalším důleţitým aspektem je dosaţení takové výtěţnosti 

vyuţitelných materiálů ze zpracování zpětně odebraných 

elektrozařízení, aby bylo moţné dosáhnout kvót stanovených 

zákonem o odpadech. 

Rovněţ výrobce elektrozařízení je podle zákona povinen 

poskytnout zpracovatelům elektroodpadu veškeré informace, 

které jsou nutné k jeho zpracování, především údaje o obsa-

ţených nebezpečných látkách, moţnostech opětovného pou-

ţití elektrozařízení a materiálového vyuţití elektroodpadu, 

případně způsobu jejich odstranění. 

K čemu slouţí  

recyklační příspěvky? 
 

Tři roky úspěšného fungo-

vání systému zpětného od-

běru, odděleného sběru, 

následného zpracování a 

recyklace vyřazených elek-

trozařízení umoţňují tzv. 

recyklační příspěvky. Ty 

jsou hrazeny spotřebiteli 

v ceně nakupovaných no-

vých elektrospotřebičů. 

Recyklační příspěvek je 

finanční částka odpovídající 

nákladům výrobců na zpět-

ný odběr a recyklaci výrob-

ku. Výrobci ji odvádějí do 

kolektivních systémů, které 

vytvořili za účelem řádného 

plnění svých zákonných 

povinností. 

U většiny výrobků v České 

republice je zavedena forma 

tzv. viditelného příspěvku 

na recyklaci. Znamená to, ţe 

náklady na ni jsou viditelně 

vyčleněny z ceny nového 

spotřebiče a transparentně 

uváděny při prodeji odděle-

ně. 

Výrobce tak zároveň ukazu-

je spotřebiteli, kolik jiţ při-

spěl do kolektivního systé-

mu na zpětný odběr a recyk-

laci starého elektrozařízení. 

Výše příspěvku vynásobená 

počtem prodaných spotřebi-

čů tedy odpovídá podílu 

výrobce na celkových nákla-

dech na zpětný odběr  

a recyklaci, který za něho 

zajišťuje kolektivní systém.  
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KRÁLOVSKÉ BRODĚNÍ 

16. 5. 2009 – 10:00–21:30h 
 

HUSOVO NÁMĚSTÍ 

 
10:00 – 10:15 – ukázky palných zbraní  

TRABANTENGARDE 

10:15 – 10:35 – představení 2. ZŠ „Vystoupení na rynku“ – 

řemesla 

10:45 – 11:00 – taneční vystoupení TRABANTENGARDE 

11:10 – 11:30 – představení 2. ZŠ „Vystoupení na rynku“ – 

řemesla 

11:40 – 12:00 – ukázky šermířských technik  

TRABANTENGARDE 

13:00 – 13:15 – šermířské vystoupení  

TRABANTENGARDE 

13:20 – 14:10 – divadlo STUDNA – představení „Kocour  

v botách“ 

14:15 – 14:35 – taneční vystoupení ALLA DANZA 

(workshop) 

14:45 – 15:15 – divadlo KVELB představení „Otesánek“ 

15:20 – 15:40 – vystoupení hudební středověké skupiny  

KRLESS 

15:40 – 16:10 – divadlo STUDNA představení „ O Bajajovi“ 

16:15 – 16:30 – šermířské vystoupení  

TRABANTENGARDE 

16:40 – 17:00 – taneční vystoupení ALLA DANZA 

(workshop) 

19:00 – 19:50 – divadlo KVELB – představení „Kára kome-

diantů“ 

20:00 – 21:00 – vystoupení hudební středověké skupiny KR-

LESS 

21:00 – 21:30 – tanec, pochodně, ohňová show  

ALLA DANZA (TORTUS) 

 

NÁMĚSTÍ ARNOŠTA Z PARDUBIC 

 
17:00 – 17:20 – středověká hudba – KRLESS 

17:00 – 17:20 – příjezd krále Jiřího z Poděbrad, středověký 

průvod městem vedený gardou 

17:20 – 17:25 – vítání krále Jiřího z Poděbrad starostou, pře-

dání symbolického klíče od města 

17:25 – 17:30 – představení praporečníků 

17:30 – 17:35 – představení tanečnic 

17:40 – 17:45 – proslov hejtmana 

17:45 – 17:50 – vpád lapků a banditů za městské hradby 

17:50 – 18:05 – střet městské gardy s útočníky 

18:05 – 18:10 – legenda „Sfoukávání plamínků“ 

18:10 – 18:15 – projev krále Jiřího z Poděbrad 

18:15 – 18:20 – odjezd královské druţiny 

18:20 – 18:30 – pochod městem 

 

HISTORICKÁ ZASTAVENÍ 

 
1. EVANGELICKÝ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE  

a ZVONICE (v parku) 

2. ŠATLAVA, HISTORICKÉ PODZEMÍ (náměstí A. 

z Pardubic) 

10.00 – 17.00 hodin volný vstup do galerie Šatlava a městské 

knihovny, výstava Vlasty Kahovcové „Obrázky z podzámčí“ 

10:00 – 17:00 hodin – Košíkářská smršť – otevřená dílna 

pletení z pedigu, park na náměstí (o. s. Magráta) 

10.00 – 17.00 hodin volný vstup do podzemí malá soutěţ 

k získání razítka s odměnou pro soutěţící 

10:00 – 17:00 Komediantská společnost Al Rašíd, v parčíku 

před MKIC program: kolotoč, rotující houpák, zvířecí lodič-

ky, turecká střelnice, hlavotoč, koule, labyrint, barbarské 

sekery, Suličina kašna 

15.00 – šachová simultánka na hlavní silnici u MKIC 

(šachový oddíl) 

3. MĚSTSKÁ KNIHOVNA (náměstí A. z Pardubic) 

10.00 – 17.00 hodin volný vstup, historický kvíz, den otevře-

ných dveří, bezplatná registrace, výstavka regionální literatu-

ry, fotografií a kronik 

4. ZVONICE, KOSTEL SV. GOTHARDA (náměstí A. 

z Pardubic) 
13.00 – 17.00 hodin volný vstup do zvonice, moţnost pro-

hlídky zvonice, dobové stánky 

10:00 – 17:00 hodin volný vstup, moţnost prohlídky 

5. STŘEDOVĚKÉ HRADBY (ulice Koulova) 
13.00 – 17.00 hodin volný vstup za českobrodské hradby, 

ukázky střelby z palných zbraní a kuší, dětská střelnice  

z kuší, středověké, vojenské leţení, dobová kuchyně, ukázky 

oblečení a kostýmů gardy, 

dobový ţivot na parkánu, raznice českobrodského groše – 

moţnost vyraţení vlastního groše 

6. PODLIPANSKÉ MUZEUM (ulice Ţitomířská) 

12:00 – 20:00 hodin – RMK Muzejní noc 

Program: kvízy pro děti, po jejich vyluštění a získání posled-

ního razítka si opět vytáhnou nějakou cenu z bazárku, pro-

hlídka s odborným výkladem historika Dr. L. Jouzy. 
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květen 2009 Ze škol a organizací 

ČESKOBRODSKÝ ZPRAVOD AJ 

Městská knihovna Český Brod 

Výběr z kniţních novinek za březen 2009 
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  Naučná literatura 

Bacus, Anne: Vaše dítě ve věku od 3 do 6 let (Portál) 

Dvořáková, Hana: Sportujeme s nejmenšími dětmi 

(TeMi CZ) 

Ebr, Vratislav: Velikonoce (Agentura Krigl) 

Hagen, Thomas - Borstell, Ursel: Jakou rostlinu kam 

zasadit (Grada Publishing) 

Hanzelka, Jiří – Zikmund, Miroslav – Švaříček, Rudolf: 

Past na rovníku (Livingstone) 

Hýţa, Marek: Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem 

(Česká televize) 

Jeţek, Vlastimil: Střepiny chobotnice aneb Národ 

sobě (Daranus) 

Kershaw, Ian: Příběh Operace Valkýra (Argo) 

Kirchnerová, Veronika – Rubešová, Radka: Hravé tvo-

ření pro malá stvoření (Portál) 

Mára, Jiří: Na vozíku na rovníku (Jiří Mára) 

Orth, Heidi: Dítě ve Vojtově terapii (Kopp) 

Pech, Jaroslav: Řeč těla a umění komunikace 

(Svoboda) 

Polívková, Alena: Jak být IN v písemném projevu 

(Kniţní klub) 

Rubín, Jiří - Tomeš, Josef: Emil Hácha (Vérité) 

Sobotková, Daniela- Dittrichová, Jaroslava: Narodilo se 

s problémy (Triton) 

Trţilová, Jana Abelson: Manuál pro začínající ma-

minky (Smart Press) 

Wirth, Peter: Zahrada ve svahu (Grada Publishing) 

Dětská literatura 
Bogdanová Čančíková, Darja: Laddugandy (Baobab) 

Hoňková, Iva: Pohádková abeceda (Akcent) 

Jelen, Jan: Drak Drango (Fragment) 

Kholová, Helena: Co nevíte o mláďatech (Kniţní klub) 

Marzi, Christoph: Malfuria 2. (Fragment) 

Mušálková, Iva – Knap, Jan: Moje první učení (Kniţní 

expres) 

Němeček, Jaroslav: Smějeme se se Čtyřlístkem 

(Čtyřlístek) 

Nesvadba, Miloš – Svobodová, Alena: Abeceda se zví-

řátky (Fragment) 

Nikl, Petr: Jělěňovití (Meander) 

Pavlica, Karel: Povídání vlčí mámy (Amenius) 

Pecháčková, Ivana: Legenda o svatém Václavovi 

(Meander) 

Prey, Iris: Učíme se kreslit (Alpress) 

Rovira, Pere : Hledej dinosaury (Sun) 

Stěpanova, Irina – Kabačenko, Sergej: Kluci a holky 

v akci (Mayday) 

Syrovátka, Oldřich: Nejkrásnější říkanky pro nej-

menší (Fragment) 

Vaculík, Ludvík: Petr má medvěda nebo co (Meander) 

Vokolek, Václav: Obrazy ze Staré Říše (Mladá fronta) 

Beletrie 
Barbery, Muriel: S elegancí jeţka (Host) 

Barry, Brunonia: Věštění z krajky (Argo) 

Bauer, Jan: Praţský rozparovač (MoBa) 

Boyne, John: Chlapec v pruhovaném pyţamu (BB 

art) 

Buchan, Elizabeth: Pomsta ţeny středního věku 

(Argo) 

Cole, Martina: Krutost (Domino) 

Dědeček, Jiří: Haiku haiečku (Galén) 

Falconer, Colin: Ostrovy přízraků (BB art) 

Friesen, Bruno : Tankista (Baronet) 

Gombrowitz, Witold: Posedlí (Argo) 

Gracie, Anne: Tudorovci (Brána) 

Groznerová, Viera: Symetrie ţivota (Mladá fronta) 

Hendee, Barb – Handee, J.C.: Dítě mrtvého boha 

(Fantom Print) 

Hlaváčková, Iva: Lovec osudů (Ikar) 

Kopřiva, Štěpán: Asfalt (Crew) 

Körnerová, Hana Marie: Carolina (MoBa) 

Lustig, Arnošt: Zasvěcení (Mladá fronta) 

Obermannová, Irena: Láska jako Řím (Motto) 

Pickett, Rex: Bokovka (Nakladatelství XYZ) 

Rollins, James: Fantom hlubin (BB art) 

Sebald, W.G.: Austerlitz (Paseka) 

Schlink, Bernhard: Předčítač (Prostor) 

Smith, Tom Rob: Dítě číslo 44 (Kniţní klub) 

Swarup, Vikas: Milionář z chatrče (Ikar) 

Tajovská, Iva: Pavučiny touhy (Eroika) 

Třeštíková, Helena – Plášil, René – Homolová, Marie : 

René (Lidové noviny) 

Vaculík, Ludvík: Poslední slovo (Máj, Dokořán) 

Vašíček, Arnošt: Ďáblova lest (Česká televize) 
Od ledna 2009 je Výběr z kniţních novinek prezentován 

také na webu Města Český Brod www.cesbrod.cz v rubrice 

Aktuality z kultury. 

http://www.knihovna-cbrod.cz
http://www.cesbrod.cz/
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Výtvarná soutěţ Květy, kvě-

tiny, kytičky  
aneb Rozkvetlá knihovna 

 

Koncem února letošního roku jsme vyhlási-

li pro čtenáře dětského oddělení naší 

knihovny a další zájemce výtvarnou soutěž 

Květy, květiny, kytičky aneb Rozkvetlá 

knihovna.  

 

M alí umělci měli podle své fantazie 

vytvořit jakoukoli výtvarnou techni-

kou originální květinové dílo. Byli jsme 

mile překvapeni obrovským mnoţstvím 

krásných výtvorů, které se nám sešly. Kro-

mě našich čtenářů se zapojili i ţáci prvního 

stupně 1. Základní školy a dále ţáci Zá-

kladní a Praktické školy. Vybrat tu nejkrás-

nější, nejzajímavější nebo nejbarevnější 

květinu se zdálo být opravdu nemoţné, 

protoţe ocenění by si zaslouţili všichni 

tvůrci. Vyhodnotili jsme tři nejlepší jednot-

livce ve dvou věkových kategoriích a jeden 

nejlepší kolektiv. Kromě toho byly uděleny 

Ceny za největší, nejbarevnější a nejorigi-

nálnější výtvarné dílo. Porotu tvořily pra-

covnice knihovny a Městského kulturního 

a informačního centra. Ceny budou předá-

ny při návštěvě knihovny během měsíce 

dubna. 

Kategorie jednotlivců – mladší děti: 

sourozenci Přikrylovi 

Aneţka Mihálová 

Ondra Jarolímek 

Kategorie jednotlivců – starší děti: 

Dominika Hůlková 

Adéla Rücklová 

Jaroslava Kamenčáková 

Kategorie kolektivů: 

Třída 2. C 

Cena za nejbarevnější dílo: 

Třída 5. A 

Cena za největší dílo: 

Třída 2. B 

Cena za nejoriginálnější dílo: 

Základní a Praktická škola 

Všechna díla malých výtvarníků budou vy-

stavena ve vstupní hale knihovny od  

1. dubna do 30. června 2009. Přijďte se sa-

mi přesvědčit, ţe knihovna opravdu roz-

kvetla! Městská knihovna v Českém Brodě 

Proč hudební, proč výtvarná,  

proč taneční výchova? 
Proč estetická výchova? 

Jaký je smysl estetického vztahu člověka ke světu? 

 

Slovo estetický pochází ze starověké řečtiny, kde znamenalo 

vnímání nebo poznávání za pomoci smyslů. Estetický vztah 

je příznačný tím, ţe člověku přináší určitý druh hodnot, 

zejména krásu. V estetickém vztahu člověk hodnoty poznává 

nebo tvoří. 

Estetické hodnoty objevíme prakticky všude. Chcete si pří-

jemně zařídit byt? Potřebujete poradit při výběru oblečení? 

Jste nešťastní z nepořádku ve vaší ulici? 

To všechno vypovídá o vašem zájmu o estetické hodnoty. 

Avšak skutečnou doménou estetických hodnot je umění. 

Umění dokáţe lidem otevírat smysly, aby se mohli těšit  

z estetických hodnot i mimo něj: v přírodě a různých obo-

rech lidské práce i zábavy. Vţdyť i sportovní výkon nebo 

matematická rovnice mohou být krásné a esteticky přitaţlivé 

pro člověka, který je dokáţe ocenit. 

Estetické hodnocení a tvorba hodnot se ovšem týká nejen 

vnímání, ale i myšlení, představivosti a fantazie. 

Skutečná tvorba vyţaduje nejen výbornou představivost  

a fantazii, ale také jedinečnou estetickou či uměleckou do-

vednost, například literární, výtvarnou, taneční, pěveckou 

apod. Předpoklady k takové dovednosti má člověk do větší 

nebo menší míry vrozené, ale estetické a umělecké tvorbě se 

musí učit zpravidla s velkým úsilím. Pokud hrajete na nějaký 

hudební nástroj, jistě víte, kolik práce dá jeho alespoň prů-

měrné zvládnutí. Míra vynaloţené námahy je důkazem, ţe 

estetická tvorba není důsledkem genetické přirozenosti člo-

věka, ale z větší části výsledkem sloţitého kulturního vývoje 

lidstva. 

V Základní umělecké škole v Českém Brodě vyučujeme 

hudební, výtvarnou, taneční a literárně-dramatickou výcho-

vu. Škola má v současné době 400 ţáků z Českého Brodu a 

okolí. Vyučuje tu 17 kvalifikovaných pedagogů. V naší ško-

le nabízíme ţákům kultivované a přátelské prostředí, moder-

ní vyučovací metody s velkým důrazem na individuální pří-

stup a to i v hromadných předmětech. 

V tomto školním roce jsme pro ţáky připravili novou učeb-

nu hudební nauky se špičkovým vybavením. V příštím škol-

ním roce otevřeme pro starší studenty nový obor: digitální 

fotografie a animovaná tvorba. 

Při škole působí uţ dnes velmi známý pěvecký sbor Vox 

Bohemicalis. Novinkou, kterou zaštiťuje Společnost Vox 

Bohemicalis , je projekt Zušík, jejţ připravila skupina peda-

gogů ze všech oborů ZUŠ a který je určen pro děti od 4 do 6 

let.  

Více se o něm dozvíte na našich webových stránkách 

www.zusceskybrod.cz. Kaţdým rokem přijímáme do naší 

školy nové ţáky a to na základě talentové zkoušky. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za ZUŠ Český Brod  

Mgr. Jarmila  

Makovcová,  

učitelka výtvarného oboru 

Talentové zkoušky 

ke studiu na  

Základní umělecké 

škole Český Brod  

na školní rok 

2009/2010 
PŘIJÍMÁME DĚTI OD  

6 LET a do PHV OD 5 LET  

do hudebního oboru, výtvarné-

ho oboru, tanečního oboru, li-

terárně – dramatického oboru 

v typech studia: 

– základní – přípravné I. stup-

ně (nejvýš 2 roky) je určeno 

ţákům od 5 let, 
dokončení na další straně 
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– základní – I. stupně (4 – 7 ročníků) je 

určeno pro ţáky od 7 let 

– základní – II. stupně (3 – 4 ročníky) 

je určeno ţákům od 14 let 

Mnoţství přijatých ţáků je omezeno 

kapacitou školy 

Přijímání ţáků do naší školy se řídí dle 

zákona č. 561/ 2004Sb. a vyhláškou o 

základním uměleckém vzdělávání  

č. 71/ 2005 Sb. a školním řádem.  

Termíny talentových zkoušek: 

25. a 26. 5. Přijímací talentové zkoušky 

do výtvarného oboru – 14.00 aţ 16.00 

Kollárova 419  

17. 6. Přijímací talentové zkoušky do 

Literárně-dramatického oboru – 17.00 

divadlo 

15. 6. Přijímací talentové zkoušky do 

hudebního oboru – 14. 00 – 17.00 diva-

dlo (klavír, housle, violoncello, zobco-

vá flétna, příčná flétna, hoboj, kytara, 

sólový zpěv, sborový zpěv) 

15. 6. Přijímací talentové zkoušky do 

tanečního oboru – 14. 00 – 17.00 sál 

Kollárova 419 

Případné dotazy zasílejte na email: 

zus-c.brod@quick.cz 

nebo volejte: 321 62 21 70,  

602 27 00 65 

 

REGION POŠEMBEŘÍ POMÁHÁ 

OBCÍM ZÍSKAT DOTACE 

 

Region Pošembeří o.p.s. pořádá prak-

tické semináře, na kterých seznamuje 

zástupce obcí regionu s pravidly a zá-

sadami aktuálních dotačních titulů.  

Ve čtvrtek 26. 3. 2009 se v Městském 

kulturním a informačním centru 

v Českém Brodě uskutečnil seminář 

k nově vzniklému programu FROM 

Středočeského kraje.  

Jde o obdobu Programu obnovy venko-

va Středočeského kraje, ve kterém se 

v letošním roce dostalo pouze na něko-

lik menších obcí. FROM skýtá obcím 

velikosti do pěti tisíc obyvatel moţnost 

získat na své projekty v oblasti rekon-

strukce a výstavby mateřinek, kultur-

ních domů, hasičských zbrojnic, spor-

tovišť, dále na rekonstrukci veřejných 

prostranství či komunikací, chodníků a 

veřejného osvětlení aţ 10.000.000 Kč. 

Termín pro podání ţádosti je 16. duben 

2009.  

Dalším programem, podporujícím roz-

voj malých obcí, je Program obnovy 

venkova Ministerstva pro místní rozvoj 

České republiky. I k němu uspořádalo 

Pošembeří v měsíci únoru praktický se-

minář. Obě setkání, kterých se zúčast-

nili zástupci obcí Tismice, Rostoklaty, 

Břeţany II, Přišimasy, Klučov, Dobro-

čovice, Sibřina, Hradešín a Horoušany 

na závěr vyústila ve společnou diskusi  

o zkušenostech s podáváním ţádostí, 

psaním projektů i jejich vlastní realiza-

cí. Přítomní odcházeli s rozhodnutím, 

ţe si příleţitost získat peníze pro svou 

obec nenechají ujít, vyberou vhodný 

projekt a ţádost o dotaci podají. Region 

Pošembeří přeje úspěch všem ţadate-

lům, neboť kaţdá investice v jakékoliv 

z obcí zkvalitňuje ţivot v našem regio-

nu a přináší uţitek všem, zdaleka ne 

jen místním občanům. 

M. Zdražilová,  

předsedkyně správní rady 

 

Výstava prací ţáků 2. ZŠ 
Marcela Serbusová 

Dne 30. března 2009 byla zahájena 

v Galerii Šatlava velikonoční výstava 

prací žáků 2. ZŠ Tyršova 68. Dětem 

způsobila radost hned dvakrát: při tvo-

ření a později při prohlídce. A největší 

radost jim udělalo, když se mohly poch-

lubit svým maminkám, tatínkům, babič-

kám a dědečkům. Doufejme, že i všech-

ny ostatní návštěvníky jarní velikonoční 

atmosféra pohladila a potěšila. 

 

Děti 5. A sdělují své dojmy 

Na této výstavě se mi nejvíce líbila 

první místnost od dveří. Nejkrásnější 

výrobky v této místnosti byly: korková 

květina se stonkem z drátků a obdrát-

kovaná velikonoční vejce. Dále se mi 

tu zalíbily květiny ze čtvrtky a se stře-

dem z krepového papíru. Nebo vláček 

s papírovými balónky s fotografiemi. 

Ještě tu byly ovečky ze čtvrtky  

a s koţíškem vyrobeným z bílé vlny, 

kresby jarních květin byly také hezké. 

Také my jsme přispěli krásnými výrob-

ky. Třeba kuřátky z květináčů.  

Eva Aschenbrennerová 

 

Na této výstavě se můţete podívat do 

čtyř místností. Kaţdá místnost má jiné 

výrobky z různých materiálů a 

z různých barev. Hodně se mi líbil ke-

ramický hrad, vajíčka, badmintonové 

rakety, ale vše bylo hezké.  

Jan Hudec 

 

Tato výstava byla pěkná, ale nejvíce se 

mi líbila druhá a čtvrtá místnost, proto-

ţe tam byly naše výtvory. Zúčastnili se 

této výstavy předškoláci, krouţky a 

první aţ pátá třída. Já jsem tam měl dva 

výtvory. R. Ševčík 

 

Na výstavě byly čtyři místnosti. Mně se 

nejvíce líbila druhá. Ta totiţ byla ba-

revná, a hlavně oranţová. V první bylo 

mnoho oveček. V druhé místnosti, na 

té se mi nejvíc líbili motýlci. V třetí, 

tam se mi moc líbil hrad, který vytvoři-

li na keramice. A v poslední místnosti 

bylo různé staré oblečení. 

Ondra Pěkný 

 

Byla to výstava naší školy – předškolá-

ků a ţáků 1. – 9. tříd. Nejvíce se mi lí-

bila ovečka, která vypadala jako oveč-

ka Shaun. Také mě zaujala kuřátka 

z piškotů nebo z květináčů. Výrobky 

byly z papíru, květináčů, keramiky  

a z piškotů. Nejvíce se mi líbila první 

místnost, kde byly ovečky. Některá ve-

likonoční vajíčka byla obalena látkou, 

jiná jen pomalovaná. Viděl jsem tam 

také staré kroje. Výstava končí koncem 

dubna. Všichni jsou zváni. 

Václav Smolík 

Pozn. red.:Foto z výstavy naleznete na: 

www.mkic.rajce.idnes.cz  

Z. Bočková 

 

Wellness týmy očima  

dětí… 
Soutěţ se mi moc líbila. Protoţe to by-

la naše první soutěţ s týmem, nečekaly 

jsme s holkami tak dobré umístění. By-

la tam bezvadná atmosféra. Diváci tles-

kali a fandili. Největší radost nám udě-

laly stříbrné medaile, které jsme dosta-

ly. Pro některé holky to byla první vy-

hraná medaile. Na to, ţe jsme tam byly 

mezi nejmladšími týmy, si myslím, ţe 

se nám to povedlo. Je to také díky naší 

trenérce Elišce. 

Kristýnka Hájková 

 

V sobotu 23. 3. 09 se v Českém Brodě 

uskutečnila soutěţ Wellness týmů. 

Všechny týmy si mohly své vystoupení 

zkusit při minutové zkoušce, po zkouš-

ce začalo základní kolo a mezitím také 

proběhly nějaké exhibice. Po menší 

přestávce nastalo finále a tady uţ do to-

ho dali všichni všechno. Všechna vy-

stoupení se náramně povedla. Ale aby 

toho nebylo málo, museli z kaţdého tý-

mu dva lidi skákat přes švihadlo a dva 

lidi na kobereček. Po těţkém rozhodo-

vání porotci ukázali hodnocení. My z 

corridooru jsme byli s hodnocením 

s pokojeni, ale skákání přes švihadlo  

a koberečky pořadí pořádně promícha-

ly. Nakonec dva naše týmy získaly dvě 

stříbrné medaile. Hned po ukončení 

všichni rychle utíkali domů, aby se 

pochlubili se svými výkony. 

Nikol Šímová 
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Kvůli mému zranění kolene jsem se zá-

vodů bohuţel zúčastnila jen jako divák. 

Zároveň jsem se však snaţila pomáhat 

s organizací. Chvíli jsem byla u vstupu 

a ve volných chvílích jsem pomáhala 

holkám z týmu. Myslím, ţe soutěţ byla 

velice dobře zorganizovaná. Eliška  

a její rodina zasluhují obrovský po-

tlesk, protoţe zorganizovat soutěţ po-

hybových skladeb v naší malé sokolov-

ně není nic jednoduchého. Všechny 

volné prostory byly nacpané závodni-

cemi a trenéry a v šatnách to vypadalo 

jako po výbuchu bomby. Závěrem 

bych chtěla moc pogratulovat holkám, 

ţe vybojovaly tak skvělá místa, a dou-

fám, ţe se příští rok zúčastním uţ jako 

soutěţící. 

Blanka Dušková  

 

Dejte šanci svým dětem 

ZVEME VÁS DO ANGLICKÉ 

ŠKOLKY v Újezdě nad Lesy 

 

Společnost 

KinderGar-

ten, s.r.o., 

která byla 

Asociací 

předškolní-

ho vzdělává-

ní, o. s., zvo-

lena jazyko-

vou školkou roku 2006 a 2007 otevřela 

svou pobočku i v Újezdě nad Lesy! 

Školka je pro děti ve věku 18 měsíců – 

6 let. Veškerá komunikace s dětmi je 

vedena v anglickém jazyce zkušenými 

lektory s maximálně individuálním pří-

stupem. Výuka probíhá v klidném pro-

středí rodinné vilky s vlastní zahradou, 

zásadně přirozenou a zábavnou for-

mou. Výchovně-vzdělávací program je 

zaloţen na britských osnovách a je v 

souladu s výchovně-vzdělávacím pro-

gramem v ČR. V nabídce školky jsou 

pestré mimoškolní aktivity. Dětem jsou 

poskytnuty pravidelné prohlídky u od-

borných lékařů. Jako první v České re-

publice jsme nabídli našim klientům 

nadstandardní sluţbu iCare System, dí-

ky němuţ mají naši klienti zcela zabez-

pečený vizuální kontakt se svými dět-

mi. Otevřeno je kaţdý pracovní den, 

včetně letních prázdnin od 8.00 – 18.00 

h. Letní prázdninový program je plný 

zábavy, her, soutěţí a výletů je určen 

všem dětem ve věku 2 – 10 let. Začít 

můţete kdykoliv. Neváhejte však dlou-

ho!  

Podrobnější informace naleznete na 

www.KinderGarten.cz 

Pokud chcete Vašemu dítěti zajistit 

kvalitní a včasnou jazykovou přípravu 

bez budoucích náročnějších investic, 

neváhejte se na nás obrátit. Kontaktujte 

nás prosím na tel. č. 602170085 nebo 

773565806 nebo e mailem na adresu 

ujezd@KinderGarten.cz 

Sbírka „Chrpa“ 
Na 1. základní škole v Českém Brodě 

se uskutečnila sbírka na pomoc nemoc-

ným dětem k jejich uzdravení. 

Akce je organizována společností, kte-

rá se snaţí o výcvik koní a po té pro je-

jich vyuţívání v rehabilitaci tělesně po-

stiţených dětí. Poslali nám nejprve 100 

kusů malých placek s motivy koní, kte-

ré stály 20 Kč. My jsme je prodávali po 

celé naší škole. Kdyţ jsme se vydali na 

první stupeň, tak jsme nevěřili vlastním 

očím, jaký o ně byl zájem! Kdyţ jsme 

vyšli z prvních a druhých tříd, měli 

jsme malý počet placek. Proto jsme se 

rozhodli, ţe přikoupíme dalších 100 

kusů. Kdyţ nám za nějakou dobu do-

šly, začali jsme je zase prodávat za 20 

Kč. Prodávali jsme je i na druhém stup-

ni, a kdyţ jsme je doprodali, vyšla nám 

přesná suma 4 000 Kč. Tyto peníze se 

poslaly zpět společnosti ,,Chrpa“. Jsme 

rádi za ten veliký zájem a doufáme, ţe 

se povede i jiná sbírka a my tím pomů-

ţeme spoustě nemocných lidí a hlavně 

dětem. 

Bára Cukrová 8. A 

Tvořivost na  

Českobrodsku 
Váţené a Váţení, pokud se věnujete 

ručním pracím a kutění, ráda Vás zvu 

k účasti na výstavě Lidová tvořivost na 

Českobrodsku. Výstavu pořádám 

v listopadu v galerii  Šatlava 

v Městském kulturním a informačním 

centru v Českém Brodě a na Vaši účast 

se těším. Exponáty lze předat na zákla-

dě písemné dohody 27. a 29. 10. 2009 

v MKIC nebo týden před výstavou u p. 

starosty Cinegra na OÚ Klučov. 

Jana Dvořáková, Klučov 

ČESKOBRODSKÁ  

PEČEŤ  
16. ročník běhu 
Oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod 

uspořádal v neděli 22. března 2009 již 

16. ročník silničního běhu na 10 kilo-

metrů „Českobrodská pečeť“. 

 Start závodu byl tradičně v 10:30 hod.  

u autokempu u Podviničního rybníka. 

Bylo polojasno, v průběhu závodu se 

zatáhlo a začal foukat nepříjemný vítr. 

Teplota se v průběhu závodu pohybo-

vala od 5,5 do 6,5°C. Jako kaţdoročně 

se běţelo po silnici proti proudu potoka 

Šembery na obrátku v Dolánkách a 

zpět. Na start se postavilo a závod ab-

solvovalo 106 závodníků (91 muţů a 

15 ţen). V cíli se objevil jako první Jiří 

Miler (AC Mladá Boleslav) v čase 

33:09 min., druhý doběhl vítěz katego-

rie 40–49 let Gareth Davies (Liga 100 

Praha) v čase 33:44 min. a třetí skončil 

Jiří Wallenfels (Sokol Vinohrady) 

v čase 34:15 min. Absolutní traťový re-

kord závodu v muţských kategoriích 

zůstal nepřekonán – drţí ho jiţ od roku 

1997 Michal Jeránek – 30:37 min. Me-

zi ţenami zvítězila Karla Mališová 

(vítězka kategorie nad 45 let) z TJ Zen-

tiva s časem 42:25 min. Druhá doběhla 

v čase 43:24 min. Radka Zbíralová 

(vítězka kategorie 35–44 let) z TJ Zen-

tiva a třetí skončila Svatoslava Kacířo-

vá (vítězka kategorie do 34 let) 

z LOKO Trutnov v čase 44:00 min. 

Absolutní traťový rekord závodu 

v ţenských kategoriích zůstal také ne-

překonán – drţí ho od roku 2006 Táňa 

Metelková (SK Týniště nad Orlicí) s 

časem 36:45 min. Po doběhu čekalo zá-

vodníky v jídelně autokempu tradiční 

občerstvení – čaj s rumem a domácí 

perník. Nejrychlejší tři muţi a nejrych-

lejší tři ţeny pak převzali vypsané fi-

nanční ceny. Na stupních vítězů je pak 

vystřídali i nejlepší v jednotlivých kate-

goriích – prvních pět muţů v kategorii 

do 39 let a nejlepší tři v kaţdé z ostat-

ních sedmi vypsaných kategorií, kteří 

obdrţeli věcné ceny, tj. něco pro zahřá-

tí a bonboniéry.  

Nejstarším účastníkem byl Jiří Pejpal 

(Liga 100 Praha) který v 75 letech do-

sáhl času 52:40 min. Nejstarší závodni-

ci mezi ţenami bylo 54 let. Kompletní 

výsledky závodu a fotografie jsou 

umístěny na internetových stránkách 

o d d í l u  t r i a t l o n u  n a  a d r e s e 

w w w . t r i a t h l o n c b . i c . c z 

 

Ing. Čokrt Václav il
u

st
ra

čn
í 

fo
to

 

http://www.triathloncb.ic.cz/
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Občanské sdruţení LECCOS 

 
CO BYLO 

 

DĚTI Z KLUBU ZVONICE NAKUPOVALY  

ZA DOLARY 

 
 Děti z nízkoprahového Klubu Zvonice podnikly ve dnech od 

20. do 22. března jiţ tradiční víkendový výlet do evangelic-

kého střediska v Kříţlicích v Krkonoších. Na víkend odjelo 

20 dětí a 5 lektoři a dobrovolníci – Jarda, Lia, Blanka, Kate-

řina a Martina. 

 V průběhu pobytu měly děti moţnost osvojit si praktické 

dovednosti ze ţivota – hospodaření se svěřenými penězi, 

komunikace, plánování atd. Děti byly rozděleny do skupi-

nek, které měly na starosti svěřené úkoly. Jiţ při cestě vla-

kem byla určena skupinka, která organizovala samotnou 

cestu, naplánovala trasu, nakoupila místenky. Další 

z činností, uţ na místě, bylo uvařit pro všechny oběd. Muse-

ly nejen vymyslet, co budou vařit, ale také vše nanormovat, 

nakoupit za určitý obnos peněz, nákup vyúčtovat, uvařené 

jídlo prodat a uklidit po sobě. Všem dětem se uţ na cestě 

rozdal konkrétní obnos peněz, tzv. doláče. Po celou dobu 

pobytu musely za všechny sluţby platit, za ubytování, jíd-

lo… Nejen to. Děti mohly zakládat vlastní ţivnosti a činnos-

ti, kterými mohly vydělávat peníze a posléze investovat do 

termínovaných vkladů, akcií, mohly si také mezi sebou půj-

čovat peníze, ale vţdy jen s darovací smlouvou či vydávat 

dluţní úpisy, které byly vţdy ověřeny notářem. Tato simula-

ce měla dětem ukázat praktický ţivot a různé následky jejich 

hospodaření s finančními prostředky. Hlavním cílem výletu 

však bylo proţít zábavný víkend. Srandu si uţily při jízdě po 

sněhu na pytlích nebo při náročném golfovém turnaji tzv. 

Golf Snow Pro Tour. Stavění zvířat ze sněhu se taky vydaři-

lo. Poslední večer všichni společně popsali přáními balonek 

štěstí a vypustili do nebe. Ještě před spaním si vyzkoušeli 

relaxační cvičení.  

 Sluţby a činnosti Klubu Zvonice vyuţívají především rom-

ské děti a děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Cílem 

občanského sdruţení LECCOS, které klub zastřešuje je na-

bídnout prostor pro zábavu, vlastní i organizované aktivity, 

motivovat ke vzdělání, působit v oblasti primární protidrogo-

vé prevence, sociálního poradenství a umoţnit neorganizova-

ným dětem a mládeţi trávit smysluplně volný čas. Tento 

výlet, který děti opravdu bavil, ukázal, ţe aktivity sdruţení 

za léta jejich činnosti mají pro tyto děti velký smysl a přiná-

šejí jim spousty nových záţitků a zkušeností. 

 

„Přijďte si hrát“ – 5. ročník  
V sobotu 28. 3. 2009 jsme společně se Sokolem Český Brod 

uspořádali tradiční rodinné odpoledne plné her a soutěţí pro 

děti ve věku od 2 do 10 let. Děti si uţily prima odpoledne, 

mohly si zaskákat na velké trampolíně nebo projet na autíč-

kách Peg – Pérego, která poskytla firma P. C. Computers pan 

Svítok. Za své výkony v různých sportovních, ale také vědo-

mostních disciplínách byly odměněny cenami, které jsme 

získali od našich dárců. Nechyběla bazárková tombola plyšo-

vých hraček. Odpoledně se zúčastnilo více neţ 150 dětí 

s rodiči. 

Děkujeme dobrovolníkům z řad rodičů a studentů Gymnázia 

Český Brod. Díky patří také sponzorům: 

P. S. Computers 

ZELENINA KOKEŠ, s. r. o. 

MODEL OBALY, a. s. Nymburk 

 

CO BUDE 
 

„Přijďte pobejt!“ aneb Den otevřených dveří v MC Kostička 

– celorepubliková kampaň Sítě MC pořádaná u příleţitosti 

Mezinárodního dne rodiny  

KDY? Čtvrtek 14. 5. 2009 od 9.00 do 11.30 hod. a od 13.00 

do 17.00 hod. 

KDE? MC Kostička, Nám. Arnošta z Pardubic 12, Český 

Brod 

PROGRAM? Ve volné herně se dozvíte, jak to chodí 

v našem mateřském centru. V rámci výtvarné dílny si děti 

vyrobí sluníčka z papíru. Bude připravena výstava prací dětí 

z keramického krouţku, z „výtvarného čarování“ a od 

„chytrolínů“. Kaţdý si bude moci prohlédnout kroniku, vý-

roční zprávy a propagační materiály. Bude připraveno občer-

stvení z kostičkové kuchyně – jako od maminky. 

Všichni příchozí si budou moci pochutnat na domácím 

moučníku a uhasit ţízeň. 

  

„Jak se na mateřské dovolené nezbláznit?“ 
KDY A V KOLIK? Čtvrtek 28. 5. 2009 od 9.00 hodin.  

KDE? MC Kostička, Nám. Arnošta z Pardubic 12, Český 

Brod 

KDO? Přednášející paní MUDr. Ludmila Bartůšková je dět-

ský a dospělý psychiatr se zaměřením na párovou a rodinnou 

terapii. Vyučuje na 1. Lékařské fakultě UK Praha a pracuje v 

Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov. V součas-

nosti je na MD a působí jako lektor různých kurzů a školení 

z oblasti psychologie a psychiatrie. 

 

TÉMATA? 
Co potřebují děti? A co tatínkové (manţelé/partneři)?  

A co maminky?  

Mohou být naplněny potřeby všech? 

VSTUPNÉ? 30 Kč 

Po dobu přednášky bude otevřena i herna pro nejmenší. 

  

Den dětí 
KDY ? Pátek 29.5.2009 od 13.hod. 

KDE? Zahrada Gymnázia Český Brod 

KDO? Občanské sdruţení LECCOS ve spolupráci s Městem 

Český Brod, MKIC Český Brod a místním gymnáziem. 

PROGRAM? Hry a soutěţe pro děti předškolního i školního 

věku. Na akci nebude chybět velká trampolína, skákací hrad 

ani odměny pro všechny dětské soutěţící. 

VSTUPNÉ? zdarma 

  

http://www.leccos.cz/../K_aktuality.htm
http://www.leccos.cz/../K_aktuality.htm
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Historické miniatury 

Ještě několik vzpomínek na vznik 

a zánik divadla D pro 116 

 
Dnes je jednoduché napsat, že se sešla parta mladých lidí 

a založila divadlo. Ale nutno uvážit že byla padesátá léta 

20. století. Začátek novodobého honu na čarodějnice. Či 

lépe řečeno honu na nepohodlné osoby vzniklého komunis-

tického státu. Zakládající členové zájmové činnosti mláde-

že, museli být členy Československého svazu mládeže. 

Vzniklá skupina musela mít vznešený cíl. Vychovávat mlá-

dež v duchu socialismu.  

 

M useli jste sehnat příznivce z řad Městského výboru 

KSČ, kde se rozhodovalo o všem ve městě. Nesmě-

ly být proti nám členky uličních výborů KSČ. Dnes by se 

řeklo městské drbny. Ty dávaly souhlas ke všemu. Od 

vstupu do základní školy, přes svatby, přidělení bytů, po-

traty, zaměstnání aţ po vstup do přátel ţehu. Běda kaţdé-

mu kdo vybočil z řady, nebo nepozdravil. 

Zmínil jsem se minule, ţe na utváření vědomí o divadlu, 

měla brodská škola lví podíl. Škola se nejprve jmenovala 

Gymnázium, poté Jedenáctiletá střední škola, na to Střední 

všeobecně vzdělávací škola a nyní opět Gymnázium. Zde 

vznikaly party lidí se společnými zájmy s vlivem na spole-

čenský ţivot města. Kromě divadla jmenujme například 

sport. Byla to například košíková, šachy, vodáctví, závodní 

tancování, ale i filatelie a mnoho dalších zájmů. Všechny 

činnosti byly ovlivňovány ředitelem a učiteli. Opět nutno 

vzpomenout na padesátá léta. Po válce se stal ředitelem 

školy pan Klenka. Učitelé, přeţivší okupaci, se těšili na 

válkou přerušené pokračování výuky, jenţe začala reorga-

nizace školství v duchu socialismu. Ve státě začaly politic-

ké monstrprocesy. V Českém Brodě byl dosazen snaţivý 

předseda MNV pan Brt. Za přispění jeho dětí, bylo vymyš-

leno centrum nepřátel socialismu na gymnáziu a všichni 

byli exemplárně potrestáni. Ředitel Klenka byl odvolán  

a dosazen pan Kopčil a místoředitelem se stal pan Brt. Vět-

šina starých učitelů byla vyhozena. To byla pro úroveň 

školy zásadní rána. Hrozilo, ţe úroveň Jedenáctiletky 

klesne na úroveň školy pomocné. KSČ přistoupila v roce 

1956 k výměně ředitele a přišel pan Kovář a místoředitel 

Tázler. Škola opět začala naplňovat své poslání ve vzdělá-

vání i v dění města. 

V průběhu studia na Jedenáctileté střední škole se formo-

vala parta ţáků se společnými mnohostrannými zájmy. 

Jezdili jsme spolu na vodu, lyţovali, hráli košíkovou, cho-

dili jsme spolu tancovat a tak došlo i na zaloţení divadelní-

ho souboru. Nutno popravdě konstatovat, ţe na legalizaci 

vzniku, na pozdějším přidělení divadelního sálu a klubov-

ny měli největší zásluhu Jiří Jandečka, jeho otec MUDr. 

Jiří Jandečka a paní Jandečková. Jejich členství v ČSM, 

KSČ a v MNV bylo nám v tomto případě ku prospěchu.  

V roce 1963 měl soubor 50 členů. Měli jsme svůj orchestr, 

recitátory, zpěváky a technické pracovníky pro zvukové 

aparatury, kulisy, osvětlovače. Mzdy jsme si nepropláceli. 

Velkou poloţkou bylo proplácení elektrické energie a tope-

ní. Na to jsme museli ze vstupného vydělat. Další výdaje 

byly únosné. Bylo nám všem mírně přes dvacet. Bydleli 

jsme doma, kde nám rodičové dali najíst a při zájezdech 

nám stačil jeden vuřt a rohlík s hořčicí. S poloţkou za pití 

to bylo horší. Tam uţ to mnohdy lezlo do peněz. Ale pivo 

stálo kolem 1 Kčs a sedmička Trakie korun jedenáct.  

V těch letech jsme byli schopni vypít i rybízové čučo. 

O divadle jsme tehdy mnoho nevěděli. Jiţ v minulém 

vzpomínání Zbyšek Bruthans byl pro nás takovou AMU 

v jedné osobě. Naučil nás po jevišti chodit, naučil nás mlu-

vit, líčit se a dohazoval nám i vystoupení v Praze. Hlavně 

s ním byla neskonalá sranda. Jeho neustálé vymýšlení 

gagů, vtipů a ţertovných scének nemělo mezí. Později to 

dokazoval i v televizi v pořadech Ivana Mládka. V písnič-

kách i scénkách jsme se inspirovali u praţských divadel 

Semafor a Rokoko, ale druţbu a přátelství jsme udrţovali 

s malým divadélkem Paravan. Tady byl hlavním autorem, 

textař, básník Jaroslav Jakoubek. Herečkou a zpěvačkou 

Zuzana Princová a další. Pozvali jsme je do Českého Bro-

du. Divadlo bylo vyprodané. Zaplatili jsme jim dráhu do 

Brodu a zpět. Za odměnu jsme je vzali do restaurace  

„U Ševčíků“. Kdyţ viděli obsluhovat původního majitele 

Vaška Ševčíka, mysleli, ţe je to sen, ţe je to přízrak. Zuzka 

Princová byla krásná praţská holka. Venca Ševčík jí přiná-

šel v rozšmajdaných botách, šouravým krokem pivo a po-

vídá jí“ „Dej si pozor, děvenko, máš rozbitou sklenici, ať si 

nerozřízneš hubu“. Více smát jsme se uţ nemohli. Potom si 

objednali vuřty s hořčicí. Zuzka, aby drţela štíhlou linii, si 

dala jenom jednoho. Vašek je dal ohřát, nandal na talířky a 

nesl „buřtíky“ ke stolu. Ten jeden Zuzanin vuřt, jak byl 

sám a kulatej, tak se vykoulel na zem. Venca ho s námahou 

zvedl, otřel o rukáv saka, vyfoukal a povídá: „To je dobrý, 

oloupej si šlupku, děvenko“. Zuzana určitě ještě dnes 

s láskou vzpomíná na Český Brod a Václava Ševčíka. 

Divadlo pro 116 ukončilo svou činnost obdobně jako větši-

na amatérských divadel. Členové stárnou a přibudou part-

nerky. Začne to jednou svatbou. Potom se přidávají další. 

Začíná starost o rodinu, starosti v zaměstnání a divadlo 

zvolna končí. V našem případě, kdy jsme byli téměř jeden 

ročník, to vše proběhlo v poměrně krátkém čase. Divadlo 

jsme zavřeli, sály jsme vrátili městu. Byl konec. To se blí-

ţil rok 1968. Za necelé čtyři roky se pak obnovilo jeţdění 

společně na vodu, ale v kaţdé lodi uprostřed seděl čtyřletý 

přírůstek. Snad některý z nich se k divadlu vrátí. Ale bude 

chybět Vašek Ševčík. 

Na dobu před padesáti lety vzpomíná Ada Hájek 
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Aktuální kalendář akcí  

květen – červen 2009 
 

1.5.  Okruh českobroský – závod veteránů 

a doprovodný kulturní program, pořádá Vete-

rán Car Club Český Brod, MKIC. Náměstí A. 

z Pardubic a Husovo náměstí 

1. 5. Sbírky českobrodska – setkání sběratelů po-

hlednic, filatelistů, majitelů historických a ji-

ných zajímavostí, 10.00 – 15.00 hodin 

v zasedací síni radnice 

1. 5. – 9. 5. Městská garda: Husitský pochod Český Brod – 

Bernau (250km) 

1. 5. – 27.5.  Galerie Šatlava: Vlasta Kahovcová – výsta          

va obrazů „Obrázky z podzámčí“ 

9. 5. Šachový turnaj mládeţe – memoriál prof. Jaro-

slava Pelikána, sokolovna od 9.00 hodin Ša-

chový oddíl TJ Sokol 

14. 5. „Přijďte pobejt!“ aneb Den otevřených dveří 

v mateřských centrech, akce pořádaná u příle-

ţitosti Mezinárodní ho dne rodiny v MC Kos-

tička od 9.00 hod. 

15. 5. Večer s hostem – ekonomem Tomášem Sedláč-

kem na téma „Ekonomická krize a jak jsme se 

tam dostali“ od 18.00, I. patro budovy MKIC, 

pořádá ČCE ve spolupráci s MKIC, vstupné 

dobrovolné 

16. 5. KČT odbor turistiky TJ Slavoj – Zámek Ra-

dim, Vokálovi 

16.5.  Královské brodění – městská slavnost, Husovo 

náměstí, pořádá Město Český Brod, 

 www.cesbrod.cz 

16. 5. Muzejní noc – bezplatný vstup, soutěţ nejen 

pro děti pořádaná v rámci Královského brodě-

ní, 12.00 – 20.00 hodin 

16. 5. Májová zábava TJ Sokol, hraje Bíza Band, od 

20.00 hodin 

17. 5. Pohádky pro Hurvínka – zájezd do Divadla 

S+H v Praze, odjezd v 12.30 hodin, pořádá 

MKIC 

18. 5.  ZUŠ Absolventský koncert a výstava ţáků Vý  

tvarného oboru – divadlo J. K. T  

19. 5. Hanky Panky Show – travesti show, kino Svět 

od 19.00 hodin 

23.5.  Krajem bitvy u Lipan – dálkový pochod a cyk-

loturistická jízda, TJ Slavoj, 

www.triathloncb.ic.cz 

23. 5. IV. košíkářská dílna „Košíkářská smršť“ o. s. 

Magráta, od 13.00 hod., divadlo J. K. Tyla, 

přihlášky: zdena.magrata@volny.cz 

25. a 26. 5. ZUŠ přijímací talentové zkoušky do Výtvarné-

ho  oboru 

28. 5.  MC Kostička: Jak se na mateřské dovolené 

 nezbláznit? Přednáška MUDr. 

  Ludmily Bartůškové – dětský a dospělý psychi

 atr, Kostička od 9.00 hodin, vstupné 30 Kč 

28. 5. Funny Girl – zájezd do divadla na Fidlovačce, 

odjezd v 17.30 hod., pořádá MKIC. Vstupenky 

v předprodeji 

28. 5. – 21. 6. Podlipanské muzeum: Práce dětí ZŠ Ţitomíř-

ská Český Brod – výtvarná výstava 

29. 5. Den dětí – zábavné odpoledne pořádané O. s. 

Leccos ve spolupráci s městem Český Brod, 

KIC a Gymnáziem, zahrada gymnázia od 3.00 

hodin 

30. 5. KČT odbor turistiky TJ Slavoj – Ještěd a Pod-

ještědí, Thomesovi 

30. 5. PO–PO–LES pochod pohádkovým lesem, Do-

lánky, pořádá TOM 

30. 5. Aerobiková zábava TJ Sokol, hraje Bíza Band, 

od 20.00 hodin 

31. 5. Dětský den a Magráta slaví 5. narozeniny se 

vším, co k tomu patří… O. s. Magráta  

? Gymnázium – poznávací zájezd do Švédska, 

www.gcbrod.cz 

2. 6. Školní akademie ZŠ Tyršova, kino Svět 

3. 6. – 30.6.  Galerie Šatlava: Základní a Praktická škola 

Ţitomířská 1359, výstava „Máme rádi zvířata“ 

5. – 7. 6. KČT odbor turistiky TJ Slavoj – Českolipsko a 

Ţitavsko, pí. Crkalová, p. Řezáč 

6. 6. Garda Český Brod: Sokolnické dny na českob-

rodských hradbách, pozemek u hradeb od 11.00 

hodin 

7. 6. S kouzly kolem světa – zájezd pro děti a rodiče 

do Divadla Kouzel Pavla Koţíška 

v Líbeznicích, odjezd v 12.30 hodin 

13. 6. KČT odbor turistiky TJ Slavoj – Orlické hory, 

opevnění 1935 – 38, Tvrz Bouda, P. Corradini 

15. 6. ZUŠ Přijímací talentové zkoušky do hudebního 

oboru a tanečního oboru 

17. 6. ZUŠ Přijímací talentové zkoušky do Literárně-

dramatického oboru 

18. 6.  ZUŠ – Taneční večer, kino Svět 

20. – 27. 6. KČT odbor turistiky TJ Slavoj – Korutany 2 a 

Východní Tyroly, p. Řezáč 

27. 6. V. košíkářská dílna „Letní pletky“ o. s. Magrá-

ta, divadlo J. K. Tyla 13 – 18.00 hodin, přihláš-

ky: zdena.magrata@volny.cz 

30. 6. NZDM Klub Zvonice – Den otevřených dveří 

30. 6. – 28. 8. Podlipanské muzeum: Textilní objekty a šper-

ky Mgr. Ivany Dvořákové 

Technické sluţby oznamují, 

ţe ve dnech státních svátků 

a významných dnů, které připadají 

na dny v týdnu pondělí aţ pátek, 

se bude vţdy provádět svoz směsného 

a tříděného odpadu. 

Ing. Miroslav Kruliš, 

ředitel Technických sluţeb Český Brod 

tel.: +420321622737; 

tel./fax: 420321622730; 

mobil: +420739462941 

e-mail: krulis@ceskybrod.cz 

http://www.cesbrod.cz/
http://www.triathloncb.ic.cz/
http://www.gcbrod.cz/
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A U T O D O P R A V A 

JIŘÍ HOVORKA - HRADEŠÍN 

 

KONTEJNERY 

ZEMNÍ PRÁCE 

DEMOLIČNÍ PRÁCE 

 

STAVEBNÍ PRÁCE: 

- ZHOTOVENÍ ZÁKLADOVÝCH DESEK 

- REALIZACE INŢENÝRSKÝCH SITÍ A KOMUNIKACÍ 

- POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŢBY 

 

PRODEJ: 

písků, štěrků, zeminy,  

sutních a betonových recyklátů, 

!! NOVĚ !! prodej a doprava betonových jímek  

 

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek ) 

PROVOZNÍ DOBA: 

PO – PÁ  8,00 – 18,00 hod.,  SO – NE dle dohody 

 

tel. 602 326 785 

e-mail: autodoprava-hovorka @autodoprava-hovorka.cz 
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Vzácný snímek z uvítání amerických sokolů na starém českobrodském nádraţí v r. 1887. Foto zapůjčil p. Brzek z Českého Brodu 
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J  I  Ř  Í    H  O  V O  R  K  A 

 

PNEUSERVIS 

   osobních, nákladních, uţitkových vozů, zemědělských strojů 

- prodej nových pneumatik na osobní, nákladní a uţitkové vozy 

- prodej protektorů na nákladní vozy 

- prodej disků 

- sezónní uskladnění pneumatik 

 

AUTOSERVIS   
servis osobních a uţitkových vozů 

- výměna olejů, kapalin 

- výměna tlumičů 

- údrţba a výměna brzdových systémů 

- výměna výfuků 

- diagnostika vozidel 

- laserová geometrie 

- seřizování světel 

- rozvody + opravy motorů 

- příprava vozidel na STK 

- prodej akumulátorů, autodílů 

- klimatizace plnění, údrţba pro všechny druhy vozů 

vč. nákladních a autobusů 

 

!! NOVĚ !! 
zapůjčení náhradního automobilu po dobu opravy zdarma 

- prodej a montáţ taţných zařízení 

- prodej a montáţ zabezpečovacích zařízení 

- autoelektrikářské práce 

 

 

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek ) 

PROVOZNÍ DOBA: 

PO – PÁ  8,00 – 18,00 hod.,  SO 8,00 – 15,00 hod. 

 

Objednávky : 

tel. 602 313 343, 602 326 785,tel./fax. 315 810 272 

e-mail: pneuservis@autodoprava-hovorka.cz 
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Obec Vitice srdečně zve na Lipanskou 

pouť pořádanou při příleţitosti  

575. výročí bitvy u Lipan. 

Akce bude zahájena 23. 5. v 13.00 hod.  

vystoupením Maţoretek z Kolína  

a od 14.00 – 16.00 hodin zahraje pro  

poslech i pohodu Uhlířskojanovická  

kapela. Občerstvení zajištěno. 

Jiří Batela starosta obce 

Sbor Českobratrské církve evangelické 

v Českém Brodě 
Vás srdečně zve na 

VEČER S HOSTEM 

ekonomem 

Tomášem Sedláčkem 

na téma 

EKONOMICKÁ KRIZE 

a jak jsme se tam dostali 

přednáška s diskusí se koná 

v pátek 15. května 2009 od 18.00 

v Městském kulturním  

a informačním centru 

Nám. Arnošta z Pardubic 1 v Českém Brodě 

Vstupné dobrovolné 

Tomáš Sedláček se 

narodil 23. ledna 

1977. Po absolvování 

gymnázia vystudoval 

ekonomii a ve věku 

pouhých 24 let se stal 

ekonomickým porad-

cem tehdejšího prezi-

denta Václava Havla. 

Od ledna 2004 pak 

nastoupil jako porad-

ce ministra financí 

Bohuslava Sobotky. 

Radil mu především v 

makroekonomických 

otázkách. Mezi speci-

fické úkoly patřila 

fiskální a daňová 

reforma.  

V květnu 2006 Sedlá-

ček opouští státní 

sféru a přechází do 

Československé ob-

chodní banky, kde 

nastupuje jako hlavní 

makroekonomický 

stratég. 

Mezi hlavní speciali-

zace patří přijímaní 

eura (jehož je poměr-

ně hlasitým zastán-

cem), rozpočet a 

daňová reforma. V 

tom samém roce 

absolvuje stipendium 

na prestižní Yale a je 

časopisem této 

univerzity zařazen 

mezi pětici nejna-

dějnějších mladých 

světových ekono-

mů.  

zdroj: www.financnici.cz 

ŠACHOVÝ TURNAJ MLÁDEŢE 
MEMORIÁL PROF. JAROSLAVA PELIKÁNA 

se bude konat 

v sobotu 9. května 2009 (posun o 1 týden) 

Začátek turnaje je v 9.00 hodin 

v českobrodské sokolovně 
Zdeněk Chybný, šachový oddíl TJ SOKOL Český Brod 

http://kubaniova-janka.takeit.cz/tolmanova-kavarna-760337?276010&rtype=V&rmain=20680&ritem=760337&rclanek=88316&showdirect=1
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27. ročník DP a CTJ  

„KRAJEM BITVY U LIPAN“ 

 
V sobotu dne 23. května 2009 pořádá odbor Klubu českých 

turistů při TJ Slavoj Český Brod 27. ročník dálkového po-

chodu a cykloturistické jízdy „Krajem bitvy u Lipan“. 

Pochodníci si budou moci vybrat z tras 12, 20, 27, 40 a 60 

kilometrů, cyklisté pak z tras 40 a 60 kilometrů. Start všech 

tras bude 23. května 2009 od 6:30 do 10:30 hodin v auto-

kempu u Podviničního rybníka. Českobroďáci a účastníci 

přijíţdějící na akci vlakem se na místo startu dostanou z 

Českého Brodu po červené turistické značce (cca 2 km). Ki-

lometry absolvované takto navíc (trasa na start a zpět) budou 

zohledněny na diplomu. Na startu obdrţí kaţdý účastník 

mapku s popisem trasy a komentář k pozoruhodným mís-

tům. Kaţdý, kdo zdolá zvolenou trasu, dostane diplom a ma-

lou upomínku. Věcnými cenami bude odměněno 17 vyloso-

vaných účastníků a nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější 

účastník.  

Přijďte si prověřit svou kondici a vytrvalost a protáhnout 

tělo.  

Bliţší informace o akci najdete ve vývěsní skříňce odboru 

KČT u sokolovny a na ww.triathloncb.ic.cz 

Za odbor KČT při TJ Slavoj Český Brod Ing. Václav Čokrt 

PRODÁM   

KRÁSNOU ZAHRADU  

(stavební pozemek) 

v Polních Voděradech 

P. Brejcha  

603232724 (majitel) 

Prodám  

 

zemědělskou usedlost 

10 km východně od Prahy 

Celková plocha 4300 m2,  

zastavěná plocha 900 m2 

Byt 130 m2, kanceláře, skladové 

prostory, moţnost podnikání  

i chov koní.  

Plyn, voda, el. energie 

 

Cena 9 mil. Kč dle odhadu 

Původní vlastník 

Telefon: 723480734 
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÝ BROD 

Náměstí Arnošta z Pardubic č. 1 

pořádá zájezd pro děti a rodiče do Divadla Kouzel Pavla Koţíška 

V LÍBEZNICÍCH U PRAHY 

 

„S KOUZLY KOLEM SVĚTA“ 
 

Poletíme na výlet letadlem a v kaţdé zemi, kde přistaneme, nás čekají  

kouzla té země. Některá kouzla se i naučíme! 

NEDĚLE 7. ČERVNA 2009 

CENA CELKEM 170 Kč 

ODJEZD V 12.30 HOD. OD MKIC 
Informace a předprodej vstupenek na tel. 321 612 217 -8 

V přízemí budovy mkic po – pá 8.00 – 17.00 hodin 
e-mail: nyvltova@cesbrod.cz 

Vstupenky nutno vyzvednout nejdéle týden před představením 

Změna programu vyhrazena 
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM  

ČESKÝ BROD 
Náměstí Arnošta z Pardubic č. 1 

pořádá zájezd pro děti a doprovod 

do divadla S + H v Praze na pohádku 

POHÁDKY PRO  

HURVÍNKA 
neděle 17. května 2009 

cena celkem 170 Kč,  

odjezd v 12.30 hod. od MKIC 

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

v přízemí budovy MKIC po – pá 8.00 – 17.00 hodin 

e-mail nyvltova@cesbrod.cz 

Vstupenky nutno vyzvednout nejdéle týden před  

představením! 

Změna programu vyhrazena 

ZŠ a Praktická škola v Úvalech 
Přijme od 1. 9. 2009 učitelku, 

(nejlépe se spec. ped. – není podmínkou) 

a učitele pro dílenské práce chlapců (i na 

částečný úvazek). Nabízíme práci  

v „rodinné“ atmosféře malé školy. 

Tel.: 281 981 244; 739 455 070 

POZÁRUČNÍ 

OPRAVY 

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77, ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572        privat: 321 623 
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Vrata a domovní dveře roku 

Modernizujte nyní a ušetříte až 45% 

Akční cena sekčních vrat – 

20 990 Kč 
(2500×2125) s pohonem, montáţí, 

s DPH 9% 

Barva: Bílá, Zlatý dub, Titan  

Metallic 

 

Akční cena dveří – 26 990 Kč 

(1100×2100) s montáţí, s DPH 9% 

Barva: Bílá, Zlatý dub, Titan  

Metallic 

 

www.vrata-kostka.cz 

Kostka Petr – Vratové systémy 

Kutnohorská 425, Kostelec n. Č. l. 

Tel.: 602 41 60 93 

Zmizelý „Brod“ 

Diblíčkovo papírnictví 

(vlevo) 

Lázeňská ulička 

T
ra

fi
k
a 

v
 Ţ

iţ
k
o

v
ě 

u
li

c
i 

http://www.vrata-kostka.cz/
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Přijďte si hrát… K článku na straně 12
Foto z archivu LECCOS o. s.

K článku „Wellness týmy očima dětí…“
na straně 10



DISCO KLUB  WASABI TŘEBOVLE
VÁS ZVE  KAŽDÝ

VÍCE NA www.wasabi.wbs.cz

Zajišťujeme soukromé akce i s rautem
(podnikové,soukromé párty,třídní večírky)

-na požádání zašleme rozpočet 
a individuální nabídku hudby

(včetně dopravy účastníků tam i zpět)

Na víkendové akce svoz a rozvoz do 15 km
zdarma (min.2 osoby)
kontakt  rezervace:

603 267 009   775 304 885    777 033 913

TĚŠÍME SE NA VÁS A VAŠE PŘÁTELE

Nejlepší pražská travesti skupina 
HANKY PANKY po několika letech 

opět v Českém Brodu s novým 
programem 2009 s názvem 
NĚKDO TO RÁD HORKÉ. 

Během programu vystoupí hvězdy 
české i zahraniční scény, jako jsou 

například Celine Dione, 
Hana Zagorová, Eva Pilarová, 

Karel Gott, Helena Vondráčková 
a další. 

Nenechte si ujít jedinečnou show. 
Vstupenky zakupujte v předprodeji 

v MKIC -  180 Kč 
Vystoupí i slečna Stefany z TV 

reality show Big Brother. 
Více info na 

www.hankypankyshow.eu

Notářský úřad v Českém Brodě 
přijme do pracovního poměru 

koncipientku.
Požadujeme ukončené VŠ vzdělání 

právního směru. Očekáváme 
spolehlivost, přesnost a samostatnost. 

Velmi dobrou znalost práce s PC.  
Nabízíme odpovídající platové 

ohodnocení a možnost praxe pro 
složení notářských zkoušek. 

Vhodné i pro pražské zájemce 
nebo na východ od Prahy - z důvodu 

dobrého dopravního spojení.  
Nástup 1.9.2009 nebo dle dohody. 

Životopis spolu se stručným 
motivačním dopisem zašlete 

 

 

 

e-mailem na: mpapezova.notar@nkcr.cz

http://www.hankypankyshow.eu
mailto:mpapezova.notar@nkcr.cz



