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Původní českobrodské loutky
znovu ožívají…

Prosíme všechny vlastníky dokumentace

a pamětníky někdejší činnosti souboru, aby

se ozvali redakci ČBZ. Děkujeme.

Foto Daniel Oravec
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Kresba Jiří Filípek 

Nádraţí a přednádraţí v Českém Brodě 

 
Situace nádraţí a prostranství kolem něj je kapitolou samo o sobě. Je to 

jeden z nejneútulnějších koutů Českého Brodu. Zvláště silnice před ná-

draţím je po zimě ve strašném stavu. Ale vypadá to, ţe se blýská na lepší 

časy, stavební práce se rozeběhly a ze šedi se budou pomalu klubat nové 

opravené objekty. Náprava však nebude jednoduchá a potáhne se patrně 

ještě dlouho.  

 

V 
 tuto chvíli jiţ byla zahájena rekonstrukce výpravní budovy ná-

draţí, která by měla skončit na začátku prázdnin. Na nádraţí 

projdou výraznou změnou interiéry, cestující určitě ocení nové 

záchody či prostor čekárny. Stavbaři jiţ nyní vyměnili okna a budou po-

kračovat také zateplením budovy a novou fasádou. 

Další jiţ připravenou akcí je vybudování nového povrchu provizorního 

záchytného parkoviště s asfaltovou komunikací na pozemku bývalého 

cukrovaru. Parkoviště bude slouţit pro stání 36 aut. Práce začnou ještě na 

jaře a mají skončit do dvou měsíců od zahájení. Plánované a vyprojekto-

vané je také parkoviště typu P+R v prostoru současné nakládací rampy 

v prostoru za nádraţím směrem na Liblice. Bohuţel se situace poněkud 

zkomplikovala, kdyţ zástupci kraje neuvolnili přislíbené finance na vy-

budování tohoto parkoviště. 

Určitě velmi diskutovanou záleţitostí ve městě je stav komunikace před 

nádraţím. Tento prostor by v dohledné době měly provizorně opravit 

technické sluţby.  

Ještě v letošním roce by se dále měla rekonstruovat a prodlouţit kanali-

zace aţ ke křiţovatce s ulicí Jana Kouly. Tato akce je nutná, neboť kana-

lizace je v havarijním stavu a měla by slouţit i pro napojení hlavní budo-

vy nádraţí a pro odvedení vody z nově vybudovaných komunikací. Na 

rekonstrukci jiţ město poţádalo o dotaci. 

Na plochy komunikací u nádraţí i na kompletní rekonstrukci silnice do 

Liblic jiţ byla vypracovaná projektová dokumentace a získáno stavební 

povolení. Bohuţel se celá akce bude muset rozdělit minimálně na dvě 

etapy. Celková částka totiţ přesahuje hranici 20 miliónů, coţ je horní 

hranice pro ţádosti o podporu z regionálního operačního programu. Čili 

v podzimním kole budeme podávat ţádost jen na část před nádraţím. 

Tam by mělo dojít k nové organizaci dopravy, úpravě zastávek autobusů, 

stání osobních vozidel i podmínky pro pohyb pěších by se měly zlepšit. 

O dotaci na rekonstrukci komunikace a chodníku do Liblic budeme ţádat 

patrně aţ v další etapě. 

Zatím nedobře to vypadá s investiční akcí prodlouţení podchodu a zříze-

ní bezbariérového přístupu na nástupiště. Investorem je Správa ţelezniční 

a dopravní cesty, která tuto akci zatím nezařadila do plánu investic,  

a pořizování projektů bylo pozastaveno. Intenzivně se snaţíme toto roz-

hodnutí zvrátit, ale SŢDC dává přednost akcím, kde jsou dotace 

z Evropské unie. Coţ je v případě Českého Brodu bohuţel jen akce měs-

ta a nikoliv SŢDC. S touto investicí pak souvisí i úprava přístupu přes 

Klučovskou silnici a vybudování nového parkoviště v prostranství nákla-

dového nádraţí. 

Posledním v přípravě je pak prostranství po zrušeném cukrovaru, kde 

vlastník jiţ nechce mít výrobní zónu, ale zónu smíšenou s individuálním, 

hromadným bydlením či sluţbami. Zastupitelstvo jiţ schválilo zadání 

změny územního plánu. Tak by se snad nejen občané města měli dočkat 

v nedaleké budoucnosti nové zástavby v tomto nevyuţitém prostoru. 

 

o Jakub Nekolný  
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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... 

Situace v Mateřských školách  

v Českém Brodě 

 
Asi jako všude v přípraţském regionu také v Českém Brodě 

je v poslední době nedostatečný počet míst v mateřských 

školkách. Nepsaným pravidlem se stalo, ţe do tří českobrod-

ských školek se přijímají hlavně děti od věku tří let v době 

začátku školního roku s bydlištěm v Českém Brodě, Liblicích, 

Štolmíři či Zahradách. V letošním školním roce ale nešlo 

přijmout všechny tyto děti, jelikoţ těch tříletých bylo asi nej-

více za poslední dobu. Projevil se totiţ silný ročník 2007.  

 

P o dohodě všech ředitelek bylo postupováno následovně. 

Pokud matky těch tříletých jsou jiţ nyní zaměstnané 

nebo dokonce v několika případech donesly i potvrzení od 

zaměstnavatele, ţe pracovat zejména od září 2010 budou, 

jejich děti přijaty byly. Avšak nebyly přijaty děti všechny, 

odvíjelo se to opět od počtu uvolněných míst v konkrétní 

školce. Postupovalo se dále podle toho, v kterém měsíci 

2010 dítě dovrší věku tří let. Nejhorší situace byla v MŠ 

Liblice s volnými pouze 6 místy, ale na základě porady 

všech ředitelek budou některé děti přijaty hlavně do MŠ So-

kolská, kde je větší kapacita. Samozřejmě ředitelky splnily 

povinnost zajistit místa všem potřebným dětem pro poslední 

předškolní rok. 

S nedostatkem míst ve školkách začal být problém jiţ před 

časem. Proto město před dvěma lety dostavělo budovu 

v Sokolské ulici a tím navýšilo kapacitu školy o jednu třídu. 

Dále se uvaţovalo o zřízení detašovaného pracoviště. Do-

konce byly projednány podmínky s dotčenými organizacemi 

(např. krajským úřadem, hygienou či hasiči), ale jelikoţ by 

se nenaplnila ani jedna celá třída a náklady by byly velmi 

vysoké, od dalších příprav se upustilo. Naopak dle demogra-

fického vývoje bychom měli jiţ v příštím roce zaznamenat 

pokles zájmu o přijetí do mateřských škol a podobné problé-

my by se jiţ neměly opakovat. 

Jiná situace je s přípravou výstavby nové budovy liblické 

školy. Současná budova jiţ prostorově nevyhovuje a na pro-

voz v stávajících podmínkách byla vydána od hygieniků 

výjimka. Nová školka je v Liblicích nezbytností, jinak bude 

stávající budova zavřena a všechny liblické děti by musely 

dojíţdět do školky jinam. Přípravy však vůbec nejsou jedno-

duché. Nyní se teprve budou schvalovat podmínky převodu 

pozemků z kraje na město. Proto v příštím roce určitě nová 

školka v Liblicích stát nebude a bude úspěch, jestli se do 

třech let začne stavět. o  Jakub Nekolný 

V Regionu Pošembeří se rodí nové  

projekty 

 
Se zbrusu novými projekty se hlásí obce, neziskové organiza-

ce, spolky a podnikatelé do II. výzvy programu LEADER. 

V jarní výzvě rozdělí Místní akční skupina (MAS) Region 

Pošembeří celkem 6,6 milionu korun. 

 

Celkem 26 potencionálních ţadatelů se na praktickém 

workshopu ve dnech 30. a 31. března dozvědělo, jak postu-

povat při psaní projektu, jak vyplnit osnovu a elektronickou 

ţádost a jaké povinné a nepovinné přílohy mají projekt do-

provázet. 

Mezi projektovými záměry je například vybudování dětské-

ho hřiště, naučných stezek, příprava zázemí pro kulturu na 

vsi či vybudování veřejného osvětlení. O podporu usiluje 

také oprava kostela a sochy, tvorba územního plánu, rekon-

strukce komunikace či výstavba sociálních zařízení v objektu 

zájmové činnosti. Finanční prostředky si vyţádají rovněţ 

stavební úpravy restaurace a pořízení nové technologie skla-

dování obilí na farmu. 

Celková výše poţadované podpory činí téměř devět milionů 

korun. 

Na otázku, co se nyní děje s podanými ţádostmi o podporu 

odpověděla manaţerka programu LEADER Michaela Vítko-

vá: „Máme za sebou hodnocení projektů pracovníky MAS 

Region Pošembeří, kteří provedli tzv. administrativní kontro-

lu a kontrolu přijatelnosti. Nyní bude ţádosti posuzovat hod-

notící komise MAS, která navrhne vybrané projekty 

k podpoře. Součástí tohoto procesu je i veřejná obhajoba 

projektu před komisí (10. 5. v Českém Brodě). Dalším stup-

něm kontroly bude Státní zemědělský a intervenční fond, 

který doporučené projekty rovněţ zkontroluje a s konečnou 

platností rozhodne o přidělení podpory“. Tento proces bude 

probíhat aţ do konce května.  

Příleţitost ještě letos bude 

0bce, organizace či podnikatelé, kteří nestihli jarní výzvu, 

nemusí věšet hlavu. V letošním roce vyhlásí MAS Region 

Pošembeří ještě v létě III. výzvu. Otevřena budou témata 

(tzv. fiche/„fiše“): 

Fiche č. 1 NÁŠ DOMOV – atraktivní obce pro bydlení  
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a relaxaci – tato oblast obsahuje prostor pro zlepšování 

vzhledu obcí, dopravní bezpečnosti i ţivotního prostředí  

v regionu.  

Fiche č. 2 NÁŠ DOMOV – dobré místo pro současný i bu-

doucí ţivot – zde jsou moţné investice do zázemí a vybavení 

obcí a do zvýšení jejich atraktivity. Cílem je mj. oţivit kultu-

ru, uchovat tradice venkova i vlastního ţivota obcí.  

Fiche č. 4 Příměstský turistický ruch – i za humny je hezky – 

cílem je rozšíření stávající sítě malokapacitních ubytovacích 

a stravovacích zařízení v návaznosti na kulturní dědictví 

regionu. 

Fiche č. 7 Vzdělávání napříč generacemi i regionem – zámě-

rem je prevence sociálně patologických jevů ve společnosti  

a posílení důleţitosti rozhodování občanů ve veřejném ţivo-

tě.  

Aktuální informace sledujte na www.posemberi.cz. 

Jiţ vloni na podzim proběhla první výzva a uspělo 17 projek-

tů, kterým bude poskytnuta finanční pomoc v celkové výši 

téměř šesti milionů korun. Do roku 2013 bude MAS Region 

Pošembeří v rámci programu LEADER vyhlašovat ročně aţ 

tři výzvy s cílem rozdělit mezi projekty celkem aţ 50 milio-

nů korun.  

o  Štěpánka Šoupalová, Region Pošembeří, o.p.s.  
 

Drobnosti z města a regionů 
 

MAS Podlipansko informuje 

 
Michaela Roškotová koordinátorka projektu Regionální pro-

dukt Polabí (MAS Podlipansko, o.p.s.) společně s Ing. Mar-

kétou Pošíkovou předaly certifikát „REGIONÁLNÍ PRO-

DUKT POLABÍ“ čtyřem nově zařazeným výrobcům 

z Polabí.  

Mezi oceněnými byl i umělecký kovář pan Leo Pivoňka ze 

Kšel, který předvádí své řemeslo na akcích v Kouřimském 

skanzenu a na různých řemeslných trzích. Značení regionál-

ních výrobků, které jsou vyrobeny lidmi a z materiálů pochá-

zejícími z regionu, znamená pro zákazníky a návštěvníky 

Polabí kvalitní, jedinečný a k přírodě šetrný dárek a pro vý-

robce zvýšení prestiţe, reklamu a propagaci. 

o  Michaela Roškotová 

 

Výtvarná soutěţ BESIP 

 
Od 19. 4. – 14. 5. 2010 jsou v budově MKIC na hlavním 

schodišti nainstalovány obrázky, které zachycují volné do-

pravní téma.  

Akce se zúčastnily děti ze ZŠ Tyršova Český Brod, ZŠ Byla-

ny, ZŠ Vitice a MŠ Kollárova, MŠ Kounice, MŠ Tuchoraz, 

MŠ Tismice. Návštěvníci mohou hlasovat v IC do 14. 5. 

2010, vyhlášení výsledků proběhne 1. 6. na ZŠ Ţitomířská. 

o  

 

Dovolujeme si Vám představit občanské sdružení 

Prosaz, které je zaměřeno na pomoc zdravotně 

postiženým.  

 
Nabízíme širokou škálu sluţeb: osobní asistenci, domácí péči 

a chráněné dílny (klientům z Prahy a blízkého okolí) a tele-

fonickou krizovou linku propojenou s odborným sociálním 

poradenstvím (pro klienty z celé ČR). 

Nepracujeme pouze s klienty zdravotně postiţenými od na-

rození, ale mohou se na nás obracet i lidé, kterým se např. 

vinou nehody během vteřiny změnil celý ţivot, a neumějí se 

s novou situací vypořádat. Pomoc je určena i jejich rodinám 

a blízkým, dále seniorům, maminkám, kterým se narodilo 

postiţené dítě, a dalším skupinám lidí. 

Budeme rádi, kdyţ se k nám připojíte na některé z let-

ních akcí pro ZP, které Prosaz pořádá v roce 2010:  

Vodácká akce, sjíţdění Berounky 3. - 10. 7. 2010 (kemp 

Višňová, Hájek 3, Višňová u Křivoklátu) 

Letní dětský tábor v Líchovech u Sedlčan, I. turnus 3. - 17. 

7., II. turnus 17. - 31. 7. 2010 

Rehabilitační pobyt v Líchovech u Sedlčan 21. - 28. 8. 2010 

Jarmark výrobků chráněné dílny Prosaz 7. - 11. 6. 2010 

(Náměstí Míru, Praha 2) 

Kontaktní osoba Mgr. Mária Lazarčíková, tel. 777 701 867, 

poradna@prosaz.cz  

PROSAZ, o. s., Kodymova 2526, Praha 5, 158 00, více in-

formací na www.prosaz.cz 

 

Z deníku Městské policie – březen 2010 

 

 

 

 

 

 

 
odchyt psů – 5×, 2× útulek Lysá n. Labem, 3× předá-

no majiteli 

součinnost s odbory při MěÚ Český Brod – 7× 

přestupky majetkové – krádeţe 3× vyřešeno 

v blokovém řízení 

předvedení osob na PČR – 1×, podezření z trestného 

činu 

nádraţí porušování tabákového zákona – 1× vyřešeno 

v blokovém řízení 

zajišťování bezpečnosti na přechodech u škol – denně 

zajištění provozu parkovacích automatů – denně 

sběr injekčních stříkaček – 5×, Nám. Arnošta 

z Pardubic, Husovo náměstí 

předvedení podezřelých osob na OO PČR z důvodu 

poškozování majetku v ulici Kollárova, Krále Jiřího 

zjištění autovraku ve Štolmíři – vyvěšeno na úřední 

desce 

odstranění autovraku v ulici Zárubova 

zajištění převozu podchlazeného muţe ve Štolmíři – 

RZS 

spolupráce s PČR při zajištění odcizeného motorové-

ho vozidla a podezřelých osob 

asistence s odborem správy majetku města při oteví-

rání bytu v ulici Palackého 

plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti v obci 

Krupá 

plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti v obci 

Tuchoraz 

plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti v obci 

Blokové pokuty na místě zaplacené 57.300 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku 57.100 Kč 

Parkovací automaty  98.530 Kč  

Poplatky za trţnici    4.920 Kč 

Celkem                        217.850 Kč 

mailto:poradna@prosaz.cz
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Poříčany 

     plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti v obci 

Doubravčice 

asistence s PČR při zadrţení osoby v celostátním pátrání 

(nádraţí ČD) 

usměrňování dopravy při konání běţeckého závodu 

v obci Zahrady 

usměrňování dopravy z důvodu dopravní nehody se zra-

něním v ulici Jiřího Wolkera do příjezdu PČR (dopravní 

nehody) 

zvýšená kontrolní činnost nad dodrţováním povinné 

výbavy jízdních kol za sníţené viditelnosti 

kontrola nádraţí, vestibulu, čekárny a podchodu ohledně 

dodrţování tabákového zákona a veřejného pořádku – 

denně 

kontrola hřbitova a parkoviště u hřbitova – denně 

upozorňování fyzických a právnických osob na dodrţo-

vání místních vyhlášek 

kontrolní činnost nad dodrţováním uklízení psích exkre-

mentů majiteli psů.  

o  Jan Svoboda  

 

 

Matrika informuje… 

 

Mezi občany města Českého Brodu byly  

v pátek 19. 3. 2010 na českobrodské radnici  

přivítány tyto děti:  
Vojtěch Bohumil Vrba, Lucie Olejníková,  

Štěpán Tůma, Linda Hamtáková, Barbora  

a Radek Náprstkovi, Štěpán  

Vejvoda, Marek Jeníček, Vojtěch Jedelský,  

Jan Vondrášek, Ema Bláhová, Jan Šimůnek,  

Tereza Kratochvílová, Michal Houška,  

Richard Vokurka, Jana Binková, Zuzana  

Hudečková a Nelly Jurová. 

Blahopřejeme a rodičům přejeme hodně  

radosti ze svých dětí. 

 

Významné ţivotní výročí oslavili tito  

českobrodští občané:  
Paní Jaroslava Grohová, paní Ludmila  

Nikodýmová a paní Miroslava Kohoutková. 

Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně  

zdraví a pohody do dalších let. 
 

  o  Miroslava Hladíková, matrikářka 

 

 

Rozkvetlé město, aneb třídit odpad má smysl 

 
Kaţdý občan ČR vyprodukuje ročně zhruba 150 aţ 200 kilo-

gramů odpadů. V celé republice to za jediný rok představuje 

stěţí představitelné mnoţství aţ 2 000 000 000 kilogramů, 

neboli 2 miliony tun odpadů všeho druhu. Jak uniknout před 

odpadovou lavinou, která doslova visí nad našimi hlavami? 

Recept je snadný – třídit a tím odpad zredukovat na polovi-

nu. 

Vtipnou a neotřelou formou chceme dětem i ostatním obyva-

telům a návštěvníkům Českého Brodu připomenout, jak dů-

leţité je třídit. Proto se děti 1. ZŠ vypravily přímo do terénu 

a několik kontejnerů na tříděný odpad vyzdobily tak, aby je 

nikdo při vynášení odpadků nepřehlédl. Obrázky dětí budou 

tak vyjadřovat nutnost zeleně v našem městě. Rostliny čistí 

vodu, aktivně přetváří teplo v chlad a vlhko. Činí tak nehluč-

ně, nenápadně, za zpěvu ptáků a vůně květin.  

Akce proběhla ve čtvrtek 29. 4. 2010 v parku vedle MěÚ 

Český Brod od 9.30 hod. Kontejnery se tak staly dětskou 

galerií v terénu. Doufám, ţe s tříděným odpadem tedy budete 

chodit ke kontejnerům s radostí a nadšením. 

Tato akce proběhla pod záštitou a ve spolupráci s Technický-

mi sluţbami Český Brod. 

o  Petra Cenigrová 

 

II. akce sběru papíru  

 
Dne 30. 3. 2010 v dopoledních hodinách proběhla na 1. ZŠ 

Ţitomířská v pořadí jiţ druhá akce s názvem „Rychlý sběr“. 

Této akci předcházelo oslovení mateřských a základních 

škol a dalších školských zařízení.  

 

Díky skvělé spolupráci TS a odběratelem papíru firmou Cuir 

z Brandýsa nad Labem a zvláště s manaţery firmy p. Bas-

settem a p. Hájkovou nám firma umoţnila výkup papíru od 

ţáků této školy za zvýhodněných finančních podmínek. Sběr 

byl uskutečněn díky skvělé organizaci učitelek 1. ZŠ,  

p. školníka Šaldy a za řízení ředitelky školy p. Čutkové. 

Ţáci ZŠ dokázali nasbírat ve velice krátké době 4480 

kg papíru. Děti zapojily také své rodiče, kteří zaslouţí podě-

kování společně s dětmi. Zváţení papíru a jeho naloţení 

provedli pracovníci TS Český Brod pánové Mirek Šedivý  

a Martin Šedivý. Kontejnerový vůz byl přistaven firmou 

Cuir v 8.00 hodin a za dvě hodiny nebylo co řešit. A co říci 

na závěr? Váţení a sběr proběhl po jednotlivých třídách  

a vyhodnocení nejlepší třídy provede paní ředitelka Čutko-

vá. Jednotlivé třídy tak získaly finanční prostředky a Tech-

nické sluţby mnoţství papíru odevzdaného ke zpracování 

právě firmě Cuir. Finanční prostředky byly předány dne  

9. 4. 2010 manaţerem firmy p. Bassettem cestou ředitele TS 

ČB právě ZŠ. Tím se jmenovaná ZŠ dostala na I. místo ve 

sběru papíru právě před 2. ZŠ Tyršova, kde podobná akce 

jiţ proběhla. 

o  Ing. Miroslav Kruliš, ředitel, Technické sluţby Města 

Český Brod 

 

Pozor, padá omítka! 

 
Asi jste si všimli, ţe se před vchodem do našeho kostela sva-

tého Gotharda něco děje. Padá omítka z věţe. A moţná se 

najde i někdo, komu ihned v hlavě probleskne: „To se ta 

farnost o ten kostel teda pěkně stará…“ Rád bych tedy 

k tomu podal náleţitý výklad. Zopakuji tak povětšinou to, co 

jsem jiţ napsal zastupitelstvu města dopisem ze dne 24. 2. 

2010. 

 

Fasáda na věţi kostela byla nově opravena před necelými 15 

lety. Jiţ po dvou letech po rekonstrukci se začala omítka pod 
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římsami rozpadat. Proč závada nebyla ihned reklamována, 

nevím. Zato jsem se však dopátral toho, ţe klempíři měli jiţ 

připraveny prvky na oplechování říms, čímţ by se jistě mno-

hé problémy se zatékáním vyřešily. Památkáři však byli zá-

sadně proti. Vnutili technologické postupy, které nutně mu-

sely vést k současnému stavu. A vnucují je dál. Jejich filozo-

fií je: „Buď to uděláte tak, jak chceme my, anebo to nechte 

spadnout.“ Nejen církev, ale i ostatní vlastníci historických 

památek se stali obětí jejich svévole. Této jejich šikaně  

a teroru se však nemůţeme nijak bránit, protoţe podle záko-

na je jejich vyjádření nutné ke všem opravám památek a bez 

tohoto vyjádření nemůţeme ţádat o dotace. Památkáři však 

přitom nenesou ţádnou zodpovědnost za svá chybná rozhod-

nutí a nemusí platit jejich následky. 

Vzniklou situaci s fasádou věţe jsem uţ dávno předvídal. Jiţ 

od jara minulého roku jsme začali připravovat nový projekt 

na opravu věţe. Na podzim 2009 jsem městský úřad poţádal 

o povolení záboru chodníku za účelem ochrany zdraví osob. 

A v únoru 2010 jsem zaslal výše zmíněný dopis. V nejbliţší 

době opatříme prostor před průčelím ochrannými prvky. Kdy 

však začne rekonstrukce, nevíme. Bude to tehdy, kdyţ se 

nám podaří získat dostatečnou sumu na to, aby rekonstrukce 

proběhla co nejrychleji. Kromě omítky na věţi bude v druhé 

fázi nutno vyměnit střešní krytinu lodi a zcela nevyhovující 

okapy. Za tímto účelem vyhlašujeme veřejnou sbírku. 

Kdyţ se na všechno podíváme v širších souvislostech, pak je 

nutno zdůraznit následující skutečnosti. Římskokatolická 

farnost Český Brod je v současné době vlastníkem osmi kos-

telů. Aktivních věřících farnosti, tedy těch, kteří přispívají na 

její provoz, je asi 250. Tito lidé pochopitelně nemohou utáh-

nout mnohamilionové opravy a údrţbu osmi starých  

a v některých případech velmi zchátralých kostelů. Stejně 

tak na to nestačí nájmy těch několika málo pozemků, které 

nám spíše nedopatřením zůstaly. Komunistický reţim, tedy 

stát, uloupil církvi nemovitý majetek. Jeho záměrem byla 

likvidace církve. O restitucích se dnes mnoho mluví, ale 

málokdo připomene, ţe majetek nebyl uloupen církvi, ale 

konkrétním farnostem a konkrétním kostelům. Z výnosů 

těchto nemovitostí byly po staletí udrţovány a opravovány 

kostely a fary. Kdyţ stát tento majetek uloupil a znemoţnil 

tak farnostem, aby se o památky staraly, převzal zároveň 

odpovědnost a povinnost sám kulturní památky udrţovat. 

Jak to dopadlo, všichni vidíme. Ovšem dnes, kdy současný 

stát není schopen vzniklou situaci bezpráví napravit, farnost 

skutečně nemá na to, aby kostely opravovala. Jestliţe stát 

situaci nenapravil, dále je na něm morální i „zákonná“ po-

vinnost se o památky starat. My jsme ovšem ze zákona za 

svůj majetek odpovědní, a nikoho přitom nezajímá, kde na to 

vezmeme. Musíme ţádat o dotace z různých zdrojů a na kaţ-

dou dotaci shánět finanční spoluúčasti. Administrativa kolem 

toho také není zrovna levná záleţitost. 

V minulém roce se nám podařilo prodat dvě bývalé fary 

v Tismicích a Poříčanech. Obě budovy byly jiţ 

v neobyvatelném stavu a farnost neměla na to, aby je opravi-

la. Kaţdý další rok prodlení by sniţoval pravděpodobnost, ţe 

se nám budovy podaří prodat (takových lidí, kteří chtějí kou-

pit památkově chráněný objekt v dezolátním stavu, mnoho 

nenajdete). Získané peníze chceme investovat do budoucnos-

ti a postavit za ně (alespoň zčásti) menší farní sál v Českém 

Brodě, protoţe nám chybějí prostory pro společenský ţivot 

farnosti. Opravy kostelů se pohybují v úplně jiném řádu  

a tyto zdroje musíme hledat jinde.  

Kostel sv. Gotharda je dominantou a nejcennější památkou 

města Český Brod. Je vyfotografován snad na všech pohle-

dech a průvodcích města. Mělo by tudíţ být zájmem kaţdého 

občana, aby tato dominanta města byla skutečně 

v perfektním a reprezentačním stavu. To, jak kostel vypadá, 

je vizitkou nejen farnosti, ale i všech obyvatel města. 

V kostele se k bohosluţbám pravidelně schází více neţ 200 

občanů, coţ není zanedbatelné procento. Další stovky obča-

nů sem chodí na koncerty a jiné kulturní akce, často pořáda-

né společně s městem Český Brod. O loňských Vánocích 

jsme například uspořádali výstavu betlémů, kterou odhadem 

navštívilo 1000 lidí. V budoucnu bychom rádi kostel stále 

více otvírali veřejnosti a uskutečňovali v něm pestřejší na-

bídku kulturních projektů. Ve spolupráci s regionálním mu-

zeem v Kolíně uvaţujeme o realizaci trvalé expozice na 

ochozu kostela. Pořádáme pravidelné přednášky, kulturní  

i duchovní pořady, jak se můţete přesvědčit na našich inter-

netových stránkách www.farnostbrod.cz. Spolupracujeme 

s Městským kulturním a informačním centrem, místní zá-

kladní uměleckou školou i ostatními školami v okolí. 

Doufám, ţe se nám i s Vaší pomocí brzy podaří udělat 

z kostela sv. Gotharda skutečně reprezentativní dominantu 

Českého Brodu, stavbu, která potěší oko nejen milovníků 

historických památek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ilustrační foto Karel Boček 

 

Na opravy kostela svatého Gotharda můţete přispívat na 

účet 0425808339/0800, heslo „sv. Gothard“. Všem dár-

cům jiţ předem upřímně děkujeme. 
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Souhrn ze 7. řádného jednání rady města,  

konaného dne 17. března 2010 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Centrum pro zdravotně postiţené Středočeského kraje 

(45/2010). Rada města zamítá ţádost Centra pro zdravotně 

postiţené Středočeského kraje se sídlem v Kolíně, o příspě-

vek na provoz, doručenou dne 25. 02. 2010. 

2. Příspěvky zájmovým organizacím (46/2010). Rada měs-

ta I. schvaluje a) přidělení neinvestičních dotací v celkové 

výši 200.000 Kč těmto organizacím: 

 

1. Fotbalový klub SK Český Brod 35.000 Kč, 

2. OS Corridoor 10.000 Kč, 

3. Basketbal klub 35.000 Kč, 

4. Junák – Psohlavci 10.000 Kč, 

5. Junák – Ing. Ládi Nováka 10.000 Kč, 

6. Vox Bohemicalis 50.000 Kč, 

7. OS Magráta 30.000 Kč, 

8. Barry & spol. 20.000 Kč, 

II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem jednotlivých smluv o poskytnutí dotace. 

3. Příspěvky zájmovým organizacím ZM (47/2010). Rada 

města I. doporučuje a) zastupitelstvu města Český Brod 

schválit přidělení neinvestičních dotací v celkové výši 

220.000 Kč těmto organizacím: TJ. Sokol 100.000 Kč, TJ 

Slavoj 120.000 Kč. 

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

Brod (48/2010). Rada města vyhlašuje záměr na prodej po-

zemku KN p. č. 1011/92 ostatní plocha o výměře 110 m2, 

který vznikl oddělením z pozemku KN p. č. 1011/43 ostatní 

plocha o výměře 322 m2 dle geometrického plánu č. 1431–

1247/2009 ze dne 06. 08. 2009, vyhotoveného společností 

BELZA – GEO s.r.o., v katastrálním území Český Brod, 

předem určenému zájemci – Vlastimil Drška, Tyršova 264, 

Plaňany za minimální cenu 400 Kč za 1 m2. 

5. Prodej volných bytů v čp. 1256, Palackého ul., Český 

Brod (49/2010). Rada města vyhlašuje záměr na prodej vol-

ných jednotek v čp. 1256 včetně spoluvlastnických podílů na 

společných 

částech budovy čp. 1256 na pozemku p. č. st. 1580 a pozem-

ku p. č. st. 1580 o výměře 279 m2 vše v obci a k. ú. Český 

Brod. Jedná se o následující: jednotka č. 1256/1 je byt 1+1 

ve II. NP o velikosti 41,48 m2 a spoluvlastnický podíl 

4148/173205 na společných částech budovy a pozemku za 

minimální cenu 1.080.000 Kč, jednotka č. 1256/41 je byt 

1+1 v VIII. NP o velikosti 40,46 m2 a spoluvlastnický podíl 

4046/173205 na společných částech budovy a pozemku za 

minimální cenu 1.050.000 Kč, jednotka č. 1256/48 je byt 

1+KK v IX. NP o velikosti 26,83 m2 a spoluvlastnický podíl 

2683/173205 na společných částech budovy a pozemku za 

minimální cenu 900.000 Kč. Nabídky v zalepené obálce 

označené slovy: „NEOTEVÍRAT – jednotka č. 1256/xx 

VĚŢÁK“. Nabídka bude obsahovat jméno a příjmení, byd-

liště ţadatele, číslo jednotky, nabízenou kupní cenu, způsob 

a termín její úhrady. Na nabídky zájemců, kteří nemají 

uhrazeny závazky vůči městu Český Brod nebude brán zře-

tel. 

6. Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na 2010 (50/2010). 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod 

schválit rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2010 ve 

znění přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu  

k tomuto usnesení. Rozpočtové příjmy se zvyšují na 

158.711,76 tis. Kč, provozní výdaje se zvyšují na 124.130,76 

tis. Kč, investiční výdaje se zvyšují na 34.557 tis. Kč. Poloţ-

ka financování se mění na 24 tis. Kč. 

8. Technické sluţby – schválení závazných ukazatelů roz-

počtu na rok 2010 (51/2010). Rada města schvaluje závazné 

ukazatele rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Technické 

sluţby na rok 2010 ve znění přílohy, která je nedílnou sou-

částí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

9. Věcné břemeno chůze a jízdy a ukládání kalu při ob-

časném čištění náhonu v k. ú. Liblice u Českého Brodu 

(52/2010). Rada města I. souhlasí se zrušením věcného bře-

mene chůze a jízdy a ukládání kalu při občasném čištění 

náhonu k pozemkům KN p. č. 483/5, p. č. 721 a p. č. 725, 

které jsou ve vlastnictví pana Adama Daniela ve prospěch 

pozemků KN p. č. 588/4 a p. č. 588/7, které jsou ve vlastnic-

tví města Český Brod, vše v k. ú. Liblice u Českého Brodu, 

II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem souhlasného prohlášení o zániku práva k nemovi-

tostem. 

10. Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru 

v areálu nemocnice (53/2010). Rada města vyhlašuje záměr 

na pronájem nebytového prostoru v areálu nemocnice v bu-

dově čp. 507 na poz. č. 341/2 v obci a k. ú. Český Brod, na 

dobu neurčitou. Jedná se o tři místnosti a bývalou koupelnu 

v 1. patře vlevo od schodiště o celkové výměře 77,6 m2. Vý-

še uvedený nebytový prostor lze pronajmout pouze pro účely 

poskytování zdravotnických sluţeb. 

12. VB – smlouva budoucí RWE, ul. Štolmířská 

(54/2010). Rada města I. souhlasí s uzavřením smlouvy bu-

doucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 

uloţení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích 

č. 915, 275/2, 194/77, 999/4, 996/6, 999/6, 999/15, 999/5 dle 

KN a 916 dle PK v obci a k. ú. Český Brod. Budoucím 

oprávněným je RWE GasNet s.r.o. Návrh smlouvy je přílo-

hou originálu zápisu k tomuto usnesení, II. pověřuje starostu 

města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené 

smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-

mene. 

14. VB – smlouva budoucí – SBD Kolín, Rokycanova 

(55/2010). Rada města I. souhlasí s uzavřením smlouvy bu-

doucí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 

uloţení a provozování kanalizační přípojky na pozemku  

č. 228/61 v obci a k. ú. Český Brod. Budoucím oprávněným 

je SBD Kolín. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu  

k tomuto usnesení, II. pověřuje starostu města Český Brod 

Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené smlouvy budoucí 

o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 

15. Český Brod – ulice Zborovská – veřejné osvětlení 

(56/2010). Rada města I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo 

na realizaci investiční akce Český Brod – ulice Zborovská – 

veřejné osvětlení, a to pouze na první část, tj. poloţení kabe-

lu pro veřejné osvětlení v trase kabelů ČEZu, s firmou Fabri-

com cz, a.s., IČ 26121603. Cenová nabídka je přílohou origi-

nálu zápisu k tomuto usnesení, II. pověřuje starostu města 

Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o dílo na 

akci Český Brod – ulice Zborovská – veřejné osvětlení. 

16. Evidence majetku – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  

č. 170/2009/OSM (57/2010). Rada města I. schvaluje doda-

tek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 170/2009/OSM ze dne 10. 06. 

2009. Návrh dodatku je součástí originálu zápisu k tomuto 

usnesení, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 
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Fischera podpisem výše uvedeného dodatku ke smlouvě  

o dílo č. 170/2009/OSM. 

17. Prodej domu v Neškaredicích (58/2010). Rada města 

vyhlašuje záměr na prodej nemovitostí v majetku města Čes-

ký Brod. Jedná se o dům čp. 56 s pozemkem stp. č. 86 o cel-

kové výměře 149 m2 v katastrálním území Neškaredice  

a obci Kutná Hora, předem určenému zájemci, firmě CAR-

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

1019. Nabyvatel má za povinnost poskytnout na zákonem 

stanovenou dobu přístřeší paní Josefě Latové ve smyslu  

§ 712, odst. 5 Občanského zákoníku v platném znění. 

18. Schválení dodatku č. 10 k pojistné smlouvě  

č. 2739300790 – UNIQA (59/2010). Rada města I. schvaluje 

dodatek č. 10 k pojistné smlouvě č. 2739300790 o pojištění 

majetku města, kterým se k pojištěným doplňuje SVJ Palac-

kého 1256, Český Brod, IČ: 285 03 961 a vyřazuje se Ne-

mocnice s poliklinikou. Dále se připojišťuje budova čp. 150 

na křiţovatce ulice Ţiţkova a Komenského, Český Brod. 

Ostatní ujednání smlouvy se nemění, II. pověřuje starostu 

města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem dodatku č. 10 

k pojistné smlouvě č. 2739300790. 

22. Zrušení usnesení rady ze dne 21. 01. 2010 – Doporu-

čení ZM schválit zařazení pozemku do změny č. 06 ÚPSÚ 

Český Brod (60/2010). Rada města ruší své usnesení  

č. 27/2010 ze dne 21. 01. 2010. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města  

Bc. Jakub Nekolný v. r., místostarosta města 

  

Souhrn z 8. řádného jednání rady města,  

konaného dne 1. dubna 2010 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Výměna oken a vnějších ţaluzií na ZŠ Na Vyhlídce 

(61/2010). Rada města schvaluje komisi pro otevírání obálek 

a hodnocení nabídek na akci: Výměna oken a vnějších ţalu-

zií na ZŠ Na Vyhlídce. Otevírání obálek proběhne dne 12. 

04. 2010 v 13:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu, 

náměstí Husova 70, Český Brod. Členové komise jsou: Jaro-

mír Fischer – starosta, Ing. Eva Čokrtová – vedoucí OSM, 

Mgr. Drahomíra Čutková – ředitelka ZŠ, Světlana Zipserová 

– investiční technik OSM, Mgr. František Janík – radní. Ná-

hradníci: Bc. Jakub Nekolný – místostarosta, Ing. Irena Vo-

máčková – pozemková agenda, Václav Hájek – správa domů 

a bytů, Hana Burýšková – inventarizace a nebytový fond, 

Jitka Kocourková – investiční technik. 

2. Souhlas s podnájmem nebytových prostor v areálu 

nemocnice (62/2010). Rada města souhlasí dle článku III, 

bod 3, smlouvy č. 16/2007/OSM včetně dodatků, s podná-

jmem nebytových prostor v areálu nemocnice v Českém 

Brodě, čp. 508 na poz. č. 414 a části garáţí bez čp. na poz.  

č. 1628, společnosti TRANSMED s.r.o., Boleslavská 425, 

288 02 Nymburk, IČ 287 73 071. 

3. Ul. Krále Jiřího – chodníky, VO – komise pro otevírání 

a hodnocení nabídek (63/2010). Rada města schvaluje ko-

misi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: 1. 

„Venkovní osvětlení v ul. Krále Jiřího v Českém Brodě včet-

ně poloţení chrániček pro budoucí kamerový systém“. 2. 

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

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

Brodě“. Otevírání obálek proběhne dne 06. 04. 2010 v 13:00 

hod v zasedací místnosti městského úřadu, náměstí Husovo 

70, Český Brod. Členy komise jsou: Bc. Jakub Nekolný – 

místostarosta, Ing. Eva Čokrtová – vedoucí OSM, Karel 

Sommer – předseda stavební komise, Světlana Zipserová – 

investiční technik OSM, Mgr. Milan Plíva – zastupitel. Ná-

hradníci: Jaromír Fischer – starosta, Ing. Irena Vomáčková – 

pozemková agenda, Ing. Jiří Šimek – správce investičních 

technologií, Hana Burýšková – inventarizace a nebytový 

fond, Jitka Kocourková – investiční technik. 

4. Ţádost o dotaci Region Pošembeří – Fiche 1 – Předláţ-

dění chodníků v ul. Krále Jiřího v Českém Brodě 

(64/2010). Rada města souhlasí s podáním ţádosti o dotaci  

z programu MAS-Region Pošembeří o.p.s. - 2. Výzva jaro 

2010 k příjmu ţádosti pro čerpání prostředků v rámci Strate-

gického plánu Leader-Fiche 1 – Náš Domov – atraktivní 

obce pro bydlení a relaxaci: Předláţdění chodníku v ulici 

Krále Jiřího v Českém Brodě. 

5. Nájemní smlouva paní Tocháčková (65/2010). Rada 

města I. schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových 

prostor a nájmu movitých věcí mezi městem Český Brod  

a Jaroslavou Tocháčkovou, trvale bytem Štolmíř 71, za úče-

lem zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

v roce 2010, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromí-

ra Fischera podpisem výše uvedené smlouvy o nájmu neby-

tových prostor a nájmu movitých věcí. 

7. Ţádost o dotaci Region Pošembeří – Fiche 3 – Oprava 

sochy sv. Jana Nepomuckého (66/2010). Rada města sou-

hlasí s podáním ţádosti o dotaci z programu MAS Region 

Pošembeří o.p.s., 2. Výzva jaro 2010 k příjmu ţádosti pro 

čerpání prostředků v rámci Strategického plánu Leader-Fiche 

3 – Návrat ke kořenům – cestou našich předků na opravu 

sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí Arnošta z Pardubic 

v Českém Brodě. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města  

Bc. Jakub Nekolný v. r., místostarosta města 

 

Souhrn z 9. mimořádného jednání rady města, 

konaného dne 9. dubna 2010 od 08:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Stanovení zjednodušeného rozsahu vedení účetnictví 

příspěvkových organizací (67/2010). Rada města schvaluje 

stanovení zjednodušeného rozsahu vedení účetnictví pro 

příspěvkové organizace zřízené městem Český Brod od 01. 

01. 2010 do 31. 12. 2010 v souladu s § 9 odst. 3 písm. c) 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 

2. Socha sv. Jana Nepomuckého – oprava – smlouva  

o partnerství (68/2010). Rada města I. schvaluje uzavření 

smlouvy o partnerství mezi městem Český Brod a Městským 

kulturním a informačním střediskem na realizaci akce Socha 

sv. Jana Nepomuckého – oprava, II. pověřuje starostu města 

Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o partner-

ství s Městským kulturním a informačním střediskem. 

3. Socha sv. Jana Nepomuckého-oprava-smlouva o part-

nerství Římskokatolická farnost (69/2010). Rada města I. 

schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi městem Čes-

ký Brod a Římskokatolickou farností na realizaci akce Socha 

sv. Jana Nepomuckého – oprava, II. pověřuje starostu města 

Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o partner-

ství s Římskokatolickou farností. 

4. Smlouva o partnerství – Kostel sv. Gotharda (70/2010). 
Rada města I. schvaluje uzavření smlouvy o partnerství  

k projektu „Obnova vnějšího pláště věţe kostela sv. Gothar-

da v Českém Brodě – odstranění havarijního stavu“ s realizá-
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torem projektu Římskokatolickou farností Český Brod. Ná-

vrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení, 

II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem výše uvedené smlouvy o partnerství. 

5. Smlouva partnerská – Předláţdění chodníků v ul. Krá-

le Jiřího v Českém Brodě (71/2010). Rada města I. schva-

luje uzavření Smlouvy o partnerství mezi městem Český 

Brod a ZZN Polabí, a.s. na realizaci akce: „Předláţdění 

chodníků v ulici Krále Jiřího v Českém Brodě.“, II. pověřuje 

starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem Part-

nerské smlouvy se ZZN Polabí, a.s. 

6. Víceúčelové hřiště s umělým povrchem v parku Škvá-

rovna, ţádost o dotaci z LEADER (72/2010). Rada města 

I. schvaluje podání ţádosti o dotaci z programu LEADER, II. 

pověřuje 

starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem ţá-

dosti o dotaci, III. ukládá vedoucímu odboru ţivotního pro-

středí a zemědělství zpracování ţádosti a koordinaci celé 

akce. 

7. Schválení smlouvy o partnerství mezi Občanským 

sdruţením Leccos a městem Český Brod (73/2010). Rada 

města I. schvaluje uzavření smlouvy o partnerství k projektu 

„Kostička v novém kabátě“ s Občanským sdruţením Leccos, 

Nám. Arnošta z Pardubic čp. 31, 282 01 Český Brod, IČ: 

70855811. Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu 

zápisu k tomuto usnesení, II. pověřuje starostu města Český 

Brod Jaromíra Fischera podpisem výše uvedené smlouvy. 

8. Vycházková trasa Český Brod – Na Zámkách, vybave-

ní mobiliářem (74/2010). Rada města I. schvaluje podání 

ţádosti o dotaci z programu LEADER na vybavení vycház-

kové trasy Český Brod – Na Zámkách mobiliářem, II. pově-

řuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem 

ţádosti o dotaci z programu LEADER, III. ukládá vedoucí-

mu odboru ţivotního prostředí a zemědělství zpracovat ţá-

dost o dotaci a koordinovat celou akci. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města  

Bc. Jakub Nekolný v. r., místostarosta města 

 

Souhrn z 10. mimořádného jednání rady města, 

konaného dne 12. dubna 2010 od 16:00 hodin  

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Změna č. 06 územního plánu sídelního útvaru Český 

Brod (75/2010). Rada města doporučuje zastupitelstvu měs-

ta Český Brod zařadit schválené ţádosti o změnu č. 06 

územního plánu sídelného útvaru Český Brod do pořízení 

nového územního plánu města Český Brod. 

2. Technické sluţby (76/2010). Rada města I. ukládá a) ře-

diteli příspěvkové organizace města Technické sluţby Český 

Brod do 31. května 2010 1. vypracovat seznam činností včet-

ně jejich rozsahu a četností, vykonávaných dle zřizovací 

listiny v hlavní činnosti organizace v rámci schváleného roz-

počtu, 2. připravit návrh pravidel vztahu s městem Český 

Brod nad rámec vykonávané činnosti a schváleného roz-

počtu, II. schvaluje vypracování finanční analýzy a analýzy 

činností a majetku. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města  

Bc. Jakub Nekolný v. r., místostarosta města 

 

Souhrn z 35. řádného zasedání zastupitelstva 

města, konaného dne 17. března 2010 od 18:00 

hodin v obřadní síni českobrodské radnice 

 

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

plánu sídelního útvaru Český Brod (6/2010). Zastupitel-

stvo města 1. neschvaluje zařazení pozemku parc. č. 631/9, 

k. ú. Český Brod do pořízení změny č. 06 územního plánu 

sídelního útvaru Český Brod, II. ukládá vedoucí stavebního 

odboru připravit vyřazení lokality č. 8 v k. ú. Štolmíř ze 

změny č. 06 územního plánu sídelního útvaru Český Brod do 

příštího jednání zastupitelstva města Český Brod. 

2. Tuchoraz – odběr vody (7/2010). Zastupitelstvo města 

ruší své usnesení č. 1/2003 ze dne 22. 02. 2003. 

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

(8/2010). Zastupitelstvo města zamítá ţádost manţelů Jaro-

slava a Heleny Fraňkových, Ţelivského 248, Český Brod,  

o prodej pozemku KN p. č. 149 – zahrada o výměře 532 m2 

v k. ú. Český Brod z majetku města Český Brod. 

4. Bezúplatný převod pozemků KN v areálu ČOV v k. ú. 

Liblice u Českého Brodu od Pozemkového fondu České 

republiky (9/2010). Zastupitelstvo města I. schvaluje bez-

úplatný převod, tj. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

pozemků KN p. č. 486/11 o výměře 15 m2, p. č. 486/14  

o výměře 15 m2, p. č. 486/15 o výměře 28 m2, p. č. 486/16  

o výměře 12 m2, p. č. 486/20 o výměře 9 m2, p. č. 486/21  

o výměře 33 m2, p. č. 486/24 o výměře 11 m2, p. č. 487/3  

o výměře 15 m2, p. č. 487/4 o výměře 5 m2, p. č. 487/5  

o výměře 6 m2, p. č. 487/7 o výměře 4 m2, p. č. 487/9 o vý-

měře 5 m2, p. č. 487/15 o výměře 26 m2, p. č. 487/17 o vý-

měře 2 m2 vše v k. ú. Liblice u Českého Brodu a obci Český 

Brod, od Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 

1024/1 la, Praha 3, Ţiţkov, 130 00 Praha 3, II. pověřuje sta-

rostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlou-

vy o bezúplatném převodu výše uvedených pozemků KN  

v k. ú. Liblice u Českého Brodu a obci Český Brod od Po-

zemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, 

Praha 3, Ţiţkov, 130 00 Praha 3. 

5. Vodovodní řad – Tovární (10/2010). Zastupitelstvo měs-

ta I. schvaluje uzavření darovací smlouvy na vybudovaný 

vodovodní řad na pozemku č. 176/23 v obci a k. ú. Český 

Brod mezi Ing. Jaroslavou Majerovou a Ing. Jaroslavem Ma-

jerem (darující) a městem Český Brod (obdarovaný). Návrh 

smlouvy je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto 

usnesení, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem výše uvedené darovací smlouvy. 

6. Prominutí místního poplatku – Římskokatolická far-

nost (11/2010). Zastupitelstvo města schvaluje prominutí 

místního poplatku v plné výši za zábor veřejného prostran-

ství Římskokatolické farnosti za období od započetí oprav do 

konce roku 2010. 

7. Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2010 

(12/2010). Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatře-

ní č. 1 k rozpočtu na rok 2010 ve znění přílohy, která je ne-

dílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. Roz-

počtové příjmy se zvyšují na 158.711,76 tis. Kč, provozní 

výdaje se zvyšují na 124.130,76 tis. Kč, investiční výdaje se 

zvyšují na 34.557 tis. Kč. Poloţka financování se mění na 24 

tis. Kč. 

8. Kontrolní výbor (13/2010). Zastupitelstvo města I. odvo-

lává stávající členy kontrolního výboru, II. odvolává Mgr. 

Františka Janíka a Ondřeje Batelu z pozice členů finančního 

výboru, III. volí Mgr. Františka Janíka předsedou kontrolní-

ho výboru, IV. volí Bedřišku Růţičkovou a Ondřeje Batelu 

členy kontrolního výboru. 
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9. Příspěvky zájmovým organizacím (14/2010). Zastupitel-

stvo města I. schvaluje a) přidělení neinvestičních dotací  

v celkové výši 220.000 Kč těmto organizacím: 

TJ Sokol 100.000 Kč, 

TJ Slavoj 120.000 Kč, 

II. pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem jednotlivých smluv o poskytnutí dotace. 
Jaromír Fischer v. r., starosta města  

Bc. Jakub Nekolný v. r., místostarosta města 

Socha sv. Jana Nepomuckého. Sochu věnovala Matilda Weidenhof-

ferová, vdova po lékárníku v Českém Brodě. Vysvětil Důstojný pán 

P. Alois Kašpárek, děkan českobrodský, 15. 5. L. P. 1900. Socha je 

umístěna ve výklenku zdi naproti hlavnímu vchodu do chrámu sv. 

Gotharda. 

28. ročník DP a CTJ „KRAJEM BITVY U LIPAN“28. ročník DP a CTJ „KRAJEM BITVY U LIPAN“  
 

V sobotu dne 22. května 2010 pořádá odbor Klubu českých turistů při TJ Slavoj Český 

Brod  28. ročník dálkového pochodu a cykloturistické jízdy „Krajem bitvy u Lipan“.  
 

Pochodníci si budou moci vybrat z tras 13, 18, 27, 40 a 60 kilometrů, cyklisté pak z tras 40 a 60 kilome-

trů. Start všech tras bude 22. května 2010 od 6:30 do 10:30 hodin v autokempu 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). Kilometry absolvované takto navíc (trasa na start a zpět) budou na 

poţádání zohledněny na diplomu. Na startu obdrţí kaţdý účastník mapku s popisem trasy a komentář 

k pozoruhodným místům. Kaţdý, kdo zdolá zvolenou trasu, dostane diplom a malou upomínku. Věcný-

mi cenami bude odměněno 12 vylosovaných účastníků a nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější účastník.  

Bliţší informace o akci budou ve vývěsní skříňce odboru KČT u sokolovny a na www.triathloncb.ic.cz 

 

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

ČESKOBRODSKÁ PEČEŤ ČESKOBRODSKÁ PEČEŤ   
  

V den jarní rovnodennosti, v neděli 21. března 2010, uspo-

řádal oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod jiţ 17. ročník 

silničního běhu na 10 kilometrů s názvem „Českobrodská 

pečeť“.  

V jídelně autokempu u Podviničního rybníka nedale-

ko Českého Brodu se odprezentovalo 119 běţců (104 

muţi a 15 ţen). Pět minut před startem začalo bohu-

ţel docela vydatně pršet. Teplota vzduchu byla 13°C, 

coţ je pro běţce docela optimální. V 10:30 hodin za-

zněl startovní výstřel a celý běţecký peloton vyrazil 

za doprovodným vozidlem Městské policie Český 

Brod na trasu běhu, vedoucí po silničce údolím poto-

ka Šembera na obrátku v Dolánkách a zpět do cíle  

u Podviničního rybníka. Těsně před doběhem prvního 

běţce přestalo konečně pršet a tak mohli závodníci 

ještě na trati trochu oschnout.  

V cíli se jako první, v čase 33:05 min., objevil Jiří 

Miler z AC Mladá Boleslav před Jiřím Wallenfelsem 

ze Sokola Vinohrady (33:25 min.) a Josefem Vebe-

rem z Tatranu Chodov (33:45 min.). V kategorii ţen 

obsadila první místo triatlonistka Gabriela Loskotová 

(Timex Team Praha) v čase 40:24 min. před Karlou 

Mališovou z USK Praha (42:25 min.) a Lenkou Ci-

bulkovou z pořádajícího oddílu (44:20 min.). Nejstar-

ším závodníkem byl Vladimír Řápek z AVC Praha, 

který v 72 letech zdolal trasu závodu v čase 49:21 

min. Závod dokončili všichni startující. 

Po doběhnutí se závodníci občerstvili tradičním do-

mácím perníkem a zahřáli se horkým čajem, či čajem 

s rumem. V pravé poledne bylo zahájeno vyhlašování 

výsledků. Nejrychlejší tři muţi a nejrychlejší tři ţeny 

převzali na stupních vítězů finanční ceny. Následně 

byli tři nejrychlejší v kaţdé z vypsaných pěti muţ-

ských kategorií a třech ţenských kategoriích odměně-

ni věcnými cenami. Výsledková listina a fotografie ze 

závodu jsou na www.triathloncb.ic.cz. o  Václav Čokrt 

http://www.triathloncb.ic.cz/
http://www.triathloncb.ic.cz/
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              květen 2010 Ze škol a organizací 

ČESKOBRODSKÝ ZPRAVOD AJ 

Výběr z kniţních novinek za březen 2009 
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Naučná literatura 

BÁRTA, Miroslav: Život a smrt ve stínu pyramid : staroegyptská hrobka 

a společnost v době stavitelů pyramid Staré říše  

DIVIŠOVÁ, Jana: Vzestup a pád K. H. Franka aneb Příběh pilného knih-

kupce  

DOLEŽALOVÁ, Alena: Oblíbené kuřecí recepty  

DOLÍNKOVÁ, Iva: Cvičíme s kojenci a batolaty  

FURET, Francois: Člověk romantismu a jeho svět  

CHYTRÁ, Magdaléna: Botanické zahrady a arboreta České republiky  

JANDOUREK, Jan: Čítanka sociologických klasiků  

JEŠ, Jiří: Hovořil Jiří Ješ : rozhlasové komentáře 2007-2009  

JUCOVIČOVÁ, Drahomíra: Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v 

rodině: základní projevy ADHD, zásady výchovného vedení, působení 

relaxačních technik, dospívání hyperaktivních dětí  

KLAUS, Václav: Rok sedmý [2009] : projevy, články, eseje  

LAUDIN, Radek: Nejznámější pohádková místa křížem krážem po Česku 

LENDEROVÁ, Milena: Žena v českých zemích od středověku do 20. 

století  

LEVY, Shawn: Paul Newman : životopis  

PICCOLOMINI, Enea Silvio: Historie česká : o původu a skutcích Čechů 

a několika jejich panovníků věnovaná nejjasnějšímu knížeti a pánu 

Alfonsovi králi aragonskému  

ROGAK, Lisa: Stephen King : mistr strachu  

ŘÍČAN, Pavel: Jak na šikanu : jak zjistit šikanu, psychologie dětské 

skupiny, vyšetřování šikany, výchovný zásah a náprava následků, pre-

vence  

STREICHSBIER, Roman: Martina Sáblíková : zázrak na bruslích  

ŠINKARJOV, Leonid: Všecko jsem skoro zapomněl... : pokus o psycho-

logickou skicu událostí v Československu 1968  

VOKOLEK, Václav: Neznámé Čechy : posvátná místa středních Čech, 2. 

díl  

Literatura pro děti a mládež 

BREZINA, Thomas: Pobřeží koster : případ pro tebe a Klub tygrů  

CONRAD, Hy: Kdo je pachatel? : dvacet dva detektivních příběhů s 

otevřeným koncem  

EDWARDS, Owen: Rockovým kytaristou za 6 týdnů !!! ¨ 

GOSCINNY, René: Soudce Bean  

HERGÉ: Případ Hluchavka : Tintinova dobrodružství  

JAMES, Brian: Zombie blondýny  

KANAJLO, Kateřina: David, Nik a kouzelný cylindr  

KARPFOVÁ, Cyrila: Dřeváček  

KRATOCHVÍL, Miloš: Strašibraši aneb Tajemství věže v Kamsehrabech  

LINDGREN, Astrid: Zlodějíček Bubla  

LORD, Gabrielle: Spiknutí 365, 3. díl, Březen  

MASANNEK, Joachim: Jožka Sedmá kavalerie (Fotbaloví divoši)  

MUELLER, Dagmar H.: Zatoulané hříbátko (Zuzka a poníci)  

POREBSKÁ, Hana: Příhody Ježibabky Katky  

RIORDAN, Rick: Percy Jackson, 2. díl, Moře nestvůr  

RODDA, Emily: Tajemná země Rondo, 2.díl, Čaroděj  

ROSINSKI, G.: Thorgal: Aaricie  

SCHEFFLER, Ursel: Případ černého ducha (Detektiv Klubko)  

SMOLÍKOVÁ, Klára: Ve škole straší : tajemný příběh s luštěním a há-

dankami  

VRABEC, Ján: Leonarda : kreslíme a malujeme  

Krásná literatura 

ALBERTOVÁ, Helena: Lanďák  

ATKINSON, Kate: Neuzavřené případy  

BAUEROVÁ, Anna: Stradona  

BLANC, Christopher: Conan a dračí studna  

CAST, P.C.: Zrazená, Škola noci, 2. díl  

COETZEE, John Maxwell: Zrání : obrázky z maloměstského života  

COLFER, Eoin: A ještě něco... : Stopařův průvodce Galaxií (Douglase 

Adamse), část šestá ze tří  

DÁN, Dominik: Kapitán Smrt : případy Richarda Krauze  

FOUSEK, Josef: Myšlenky nahlas : životopisné fejetony, příběhy, básně 

a texty  

GOMBROWICZ, Witold: Pornografie  

GRMOLEC, Zdeněk: Divoká bolest Viléma Mrštíka  

GUIBERT, Emmanuel: Alanova válka, 1. díl : komiks podle vzpomínek 

Alana Ingrama Copea  

HAJŠMAN, Jan: V drápech bestie : vzpomínky na Buchenwald  

HÁŠOVÁ TRUHELKOVÁ, Lucie: Rozhovory o matkách a mateřství  

HOCHGATTERER, Paulus: Sladkost života : detektivní román  

CHUDÍK, Ladislav: Žiji nastavený čas  

KOSTOHRYZ, Josef: Povídky a jiné prózy  

KUBÁT, Martin: Je večer, vypusťte Čerta!  

MOC, Stanislav: Údolí nočních papoušků ; Itikani  

PALAHNIUK, Chuck: Neviditelné nestvůry  

PETIŠKA, Martin: Tatínku, má ďábel oči jako maminka?  

RONSON, Jon: Muži, co zírají na kozy  

SKOŘEPOVÁ, Luba: Tajnosti herecké a historky rozverné  

SLOCOMBE, Romain: Lolita komplex  

SOROKIN, Vladimír: Třicátá Marinina láska  

SPARKS, Nicholas: Milý Johne  

ŠKVORECKÝ, Josef: Konec poručíka Borůvky : detektivní žalozpěv  

WATERS, Sarah: Špičkou jazyka  

ZAFÓN, Carlos Ruiz: Stín větru  

Zelený Raoul, 2.díl, 254 dílů z let 2005-2009  

ZUSAK, Markus: Zlodějka knih  

 

 

Městská knihovna Český Brod upozorňuje, ţe 

od pondělí 31. května 2010 do pondělí  

14. června 2010 

bude Městská knihovna z důvodu revize všech  

knihovních fondů pro veřejnost uzavřena. 

Nebude moţné si knihy půjčovat, vracet  

ani je osobně či telefonicky prodluţovat! 

Běţný provoz bude obnoven  

od úterý 15. června 2010. 

Děkujeme za pochopení! 

http://www.knihovna-cbrod.cz
http://www.cesbrod.cz/
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Putování za kníţkami  
aneb Březen v českobrodské knihovně 

 

V rámci celostátní akce Březen měsíc čtenářů nabíd-

la Městská knihovna v Českém Brodě v průběhu tohoto měsí-

ce kromě jiného i cyklus dvaceti besed pro ţáky místních  

i mimobrodských škol.  

Besedy pro děti z 1., 2. a 3. tříd nesly název Putování za po-

hádkou, pro starší děti ze 4. a 5. tříd byly určeny besedy Pu-

tování za dobrodruţstvím. Celá soutěţní hra byla podobná 

společenské hře Člověče, nezlob se. Děti byly rozděleny do 

dvou druţstev, na zelené a ţluté. Pro lepší orientaci dostal 

kaţdý v druţstvu barevný kolíček, který si připevnil na oděv. 

Pak uţ následovalo házení kostkou a postupování po herní 

ploše. Menší děti měly na jednotlivých políčkách vyobraze-

ny pohádkové postavičky a jejich úkolem bylo správně po-

jmenovat postavičku na políčku, na které postoupily, a pak 

ještě vyhledat kníţku, ve které se daná postavička nachází. 

Za tímto účelem byla pro ně připravena výstavka vybraných 

pohádkových knih. Udivilo nás, ţe některé děti vůbec nezna-

jí např. kocoura Vavřince a jeho kamarády, postavičky ze 

Čtyřlístku nebo Malou čarodějnici a jejího havrana Abraxa-

se. Starší děti měly na herních políčkách uveden název kni-

hy, tu si mohly prohlédnout v připravené výstavce vybra-

ných dobrodruţných knih, navíc kaţdá z nich skrývala sou-

těţní otázku, na kterou bylo třeba správně odpovědět. Děti 

tak soutěţily s Třemi mušketýry, Robinsonem Crusoe, Drá-

kulou, Dívkou na koštěti nebo Tintinem. Pokud si někdo 

nevěděl rady, mohl poţádat své druţstvo o pomoc, v krajním 

případě, pokud správnou odpověď nevěděl nikdo z druţstva, 

se jedno kolo neházelo. V cíli na vítěze i poraţené čekala 

písnička a hlavně stará knihovnická truhla s pokladem čoko-

ládových vajíček, která současně připomněla i blíţící se veli-

konoce. Celého soutěţení se nakonec zúčastnilo 345 dětí  

z 19 tříd, kromě obou českobrodských ZŠ za knihami puto-

valy i děti z českobrodské ZŠ a PrŠ a dvě třídy ZŠ Poříčany. 

Opět jsme se přesvědčili, ţe besedy a soutěţení, spojené 

s ukázkami kníţek, mají svůj smysl, během letošního března 

se nám do knihovny přihlásilo 35 nových dětských čtenářů, 

nárůst zájmu jsme zaznamenali i u dospělých, takţe můţeme 

konstatovat, ţe se březen v českobrodské knihovně vydařil  

a skutečně se stal Měsícem čtenářů. 

o  Městská knihovna Český Brod 

 

DOMOV ANNA  

ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ 

 

Ve dnech 1. – 4. 4. 2010 se na Výstavišti v Lysé nad Labem 

uskutečnil XI. ročník soutěţe Šikovné ruce našich seniorů – 

pro radost a potěšení, a to v rámci celorepublikové výstavy 

Senior-Handicap: aktivní ţivot 2010.  

Cílem výstavy je aktivizace seniorů, naplňování jejich volné-

ho času, uchování kvality ţivota, zlepšení psychického  

i zdravotního stavu. Také náš Domov se jiţ poněkolikáté této 

ojedinělé výstavy úspěšně zúčastnil.  

 

Výrobky do soutěţe se připravují ve výtvarné a keramické 

dílně po celý rok, a to hlavně pod vedením naší obětavé er-

goterapeutky paní Jaroslavy Krutské a keramičky paní Mar-

tiny Pačesové. Z našich výrobků jsme vystavovali hlavně 

překrásné obrázky malované enkaustickou metodou (horkým 

voskem), různé výrobky z keramiky, malbu na hedvábí, vy-

šívané obrázky, ale i vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby 

z pedigu. 

Nejvíce nádherných obrázků vytvořených enkaustickou me-

todou a také výrobků z keramiky do soutěţe vyrobili paní 

Eva Vladyková, paní Zdeňka Lehká a pan Bedřich Saxl. Paní 

Věra Šťastná zase vyšila krásný velký obrázek s kuchyň-

ským motivem. Všem patří velké poděkování za snahu, práci 

a aktivitu… Paní Lehká byla dokonce mezi oceněnými seni-

ory, a to s keramickou prací – Tři mniši.  

Senioři z našeho Domova také předváděli na Výstavišti 

v rámci soutěţe techniku barvení hedvábných šátků, která 

měla u návštěvníků velký úspěch, neboť si mohli nechat na 

přání vyrobit přímo na místě hedvábný šátek v poţadované 

barvě. 

Ještě jednou bych tímto ráda poděkovala všem klientům  

a zaměstnancům, kteří svou prací přispěli k prezentaci naše-

ho Domova na této výstavě. 

o  Ing. Lucie Hovorková, ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

NA ZMĚNU PROVOZNÍ DOBY 

MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO  

A INFORMAČNÍHO CENTRA ČESKÝ BROD 

OD 1. 5. 2010 
 

PONDĚLÍ  8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 

ÚTERÝ 8.00 – 11.00 12.00 – 16.00 

STŘEDA 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 

ČTVRTEK 8.00 – 11.00 12.00 – 16.00 

PÁTEK 8.00 – 11.00 12.00 – 16.00 

 

SOBOTA (POUZE ČERVEN – ZÁŘÍ) 

9.00 – 12.00 hodin 
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ROMSKÉ OKÉNKO 

 
Milí čtenáři, 

jsme tu opět s jedním z posledních článků této rubriky, která 

se zabývá romskou tématikou a byla vytvořena v rámci Ko-

munitního plánování sociálních sluţeb v našem městě.  

 

Doposud jsme se věnovali historii Romů, koncepci řešení 

romské otázky u nás a v tomto čísle bychom Vám chtěli na-

bídnout zajímavosti ze ţivota Romů, které vycházejí přede-

vším z jejich ţivotních zkušeností a vývoje romské kultury. 

Romové díky své historii a naprosto rozdílným ţivotním 

zkušenostem oproti většinové společnosti často jednají pro 

nás nepochopitelným způsobem, někdy aţ nelogicky. Uveď-

me si pár příkladů a romských přísloví:  

„Nepospíchej, dnů je víc neţ klobás.“  

Ţivot Romů uznává jen „tady a teď“. Problém vţdy zněl „jak 

dnes přeţít“, proto otázka budoucnosti, vzdělání a kultury 

pro ně není důleţitá. „Zítřek“ je něco neurčitého, co ale 

vzbuzuje úzkost, proto na ně nemyslí. Podle průzkumů Ro-

mové utrácejí v den výplaty 60 -70% peněz. Před výplatou si 

půjčují peníze a nosí věci do zastavárny. Důvod je zřejmý, 

po dlouhá staletí byla pro Romy pravidelná mzda zcela ne-

zvyklou vymoţeností a dosud si s ní mnozí nevědí rady. Ro-

mové ţijí přítomností. Plánování útraty a spoření je třeba 

dlouhodobě přivykat. 

„Co je skutečné: láska a hlad.“ 

Děti touţí po všem, co vidí, co doma nemají, proto napoprvé 

v jiném prostředí často kradou. Myslí si, ţe to je jejich po-

slední moţnost. Souvisí to s romskou krátkodobou logikou. 

Později uţ to nedělají, ale nedá se na to spolehnout. Kdo 

chce s Romy pracovat, ať nepůjčuje a v opravdové nouzi ať 

raději dává. Někdy mají sklon takovou dobrotu zneuţít – 

jako i ostatní, jindy se pak kvůli nečistému svědomí bojí 

jednat s tím, komu dluţí, coţ můţe způsobit další nepříjem-

nosti.  

Protoţe Romům mnohdy jedině leţ umoţňovala přeţít, 

uplatnit se, vyuţívají ji často. Nejčastěji se něčím chlubí, 

získávají výhody („celý den jsem nejedl“) nebo chtějí pře-

chytračit gádţa (tento moment se objevuje také 

v pohádkách). Někdy nechtějí odporovat a jindy zalţou zas 

pro jejich jiné pojetí pravdy. Pro Roma není pravda shoda 

výpovědi se skutečností, ale to, za co by dal ruku do ohně. 

„Neděkuj za jídlo, ale poděkuj za dobré slovo.“ 

Nejsou zvyklí děkovat a prosit. Rom, který vyţaduje, aby ho 

druzí prosili, je povaţován za lakomého. Ani za jídlo se ne-

děkuje. Proto můţeme pociťovat jistý nedostatek vděčnosti.  

„Nejsou děti, není štěstí.“  

Rodina posilovala svoji prestiţ počtem narozených dětí. 

Romské děti vyrůstaly obklopeny třemi, někdy i čtyřmi ge-

neracemi v soudrţném a okolnímu světu uzavřeném spole-

čenství. 

Ve své rodině nemá Rom prakticky ţádné soukromí. Touha 

po něm se povaţuje za gádţovskou. Kdo chce v romském 

společenství rozhodovat něco sám, je povaţován za sobce. 

Kaţdé rozhodování je společné a jen společné je správné. 

Kdyţ pak má dítě ve škole pracovat samostatně bez napoví-

dání, je zmatené. Je trestáno za něco, zač je doma chválili,  

a chváleno za něco, co by se doma nelíbilo.  

Bezpečný je Rom jen ve vlastní skupině. Jako jednotlivci se 

cítí ohroţeni. Strach je podmíněn mnohogenerační zkušenos-

tí i osobními záţitky. Obava významně posiluje soudrţnost  

a umí projevit sounáleţitost a postavit se i jen zdánlivému 

nepříteli s vědomím „my a ti druzí“. Obvyklou reakcí na 

emoci strachu jsou různé formy únikového jednání nebo 

agrese.  

„Umírat je těţké a ţít ještě těţší.“ 

Romové jsou mimořádně citliví vůči kaţdé nespravedlnosti, i 

zdánlivé. Práce s Romy musí opakovaně obsahovat ujištění o 

ochraně a bezpečí. Z obavy z nepřijetí plyne jejich nejistota, 

kterou odreagovávají nadutostí, vychloubáním, lţí, někdy 

brutalitou, předváděním a strháváním pozornosti. Romům 

není příjemné ţádat gádţa o pomoc, nebo se gádţů na něco 

ptát. Obávají se, ţe něco udělají nebo řeknou špatně. Pokud 

je prosí o pomoc Nerom, imponuje jim to.  

Romové mezi sebou striktně dodrţují rozdělení do kast, kte-

ré vychází z historie a způsobu obţivy. Obtíţně se proto tvo-

ří jednotná skupina z těch, kteří se neznali nebo sebou pohr-

dali. Je to takřka nepřekonatelný problém, který většinou 

končí rvačkou, i kdyţ jsou často téměř sousedé.  

Na závěr ještě jedno z romských přísloví – „Nehleď na to, 

jakou má člověk kůţi, všímej si toho, jaké má srdce.“  

Zdroje:http://www.christnet.cz/magazin/;  

http://www.romove.radio.cz/ 

Moudrá slova starých Romů. Apeiron,  

Praha, 1991. 

o  Veronika Svěcená,  

koordinátorka plánování sociálních sluţeb  

 

ROMSKÉ HÁDANKY 
6. kolo – SOUTĚŢ na pokračování pro malé i velké. 

6. hádanka: Duj phrala pal peste denašen, jekh avres našťi 

chudel. 

„Dva bratři utíkají jeden za druhým a nemohou se doho-

nit.“ 

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

sdruţení. Ti z Vás, kteří v průběhu soutěţe uhodnou nejvíce 

hádanek, získají zajímavé věcné ceny od firmy DM Elektro 

„U Heřtusů“. Nepropásněte další kolo soutěţe v příštím čís-

le! 

Znáte nějaké romské hádanky? Podělte se s námi. TĚŠÍME 

SE NA VAŠE TIPY! 

Občanské sdruţení LECCOS, Nám. Arnošta z Pardubic 31, 

Český Brod, tel.: 321 621 712, mobil: 604 251 302, email: 

info@leccos.cz  

 

 

Občanské sdruţení  

LECCOS 
 

Co plánujeme 

VÝSTAVA 10 let LECCOS 

2. května – 11. června 2010 v Kavárně u mado-

ny (Suvorovova ul., Český Brod). 

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŢ proběhne v neděli 

2. května od 16 hodin. Výstava u příleţitosti 10. výročí zalo-

ţení našeho sdruţení, která zmapuje jeho historii a činnost. 

V sobotu 12. června si budete moci tuto výstavu prohlédnout 

v Kostele Nejsvětější Trojice v českobrodském parku, kam ji 

přesuneme na další oslavy tohoto výročí. 

Součástí bude také malá výstava fotografií v rámci kampaně 

Sítě mateřských center „Táta dneska frčí“. 

mailto:info@leccos.cz
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BURZA nejen JARNÍHO a LETNÍHO oblečení 

Sobota 8. května 2010 od 9 do 12 hodin v MC Kostička. 

Jiţ tradiční burza, na které máte moţnost prodat věci, z kte-

rých Vaše děti jiţ vyrostly a zároveň si nakoupit „nové“. 

PŘEJÍMKA DĚTSKÉHO ZBOŢÍ v pátek 7. 5. 2010 od 

16.00 hod. do 18.30 hod. 

VÝDEJ NEPRODANÉHO OBLEČENÍ A VÝPLATA ZIS-

KU v sobotu 8. 5. 2010 v 17.00 hod. 

Za kaţdý kus, který dáte do burzy zaplatíte 1 Kč. 90% z ceny 

vám po prodeji vyplatíme a 10% z ceny získá MC Kostička 

na provoz. Přijímáme pouze věci řádně označené! 

Na kaţdé věci musí být důkladně připevněna cedulka s ozna-

čením – číslo prodejce/pořadové číslo věci a cenu, za kterou 

chcete prodávat. Odevzdáte při přejímce společně se sezna-

mem věcí s číslem prodejce, ve kterém uvedete stručný popis 

s pořadovým číslem a cenou. 

ZÁJEMCI VOLEJTE A MAILUJTE! Číslo prodejce, vzor 

pro seznam věcí a podrobnější informace vám sdělí Katka 

Sasková, tel.: 608 970 070, e-mail: katkamarta@email.cz. 

ZVAŢTE OCENĚNÍ OBLEČENÍ – LEVNĚJŠÍ JDE NA 

DRAČKU! 

NOVÁ PRAVIDLA: 

• Od prodávajícího přijmeme nejvíce 50 ks, z toho nejvíce 

10ks do velikosti č. 80 a nejvíce 3 páry bot 

• Seznamy oblečení s pořadovými čísly NUTNO ZASLAT 3 

DNY PŘEDEM na katkamarta@email.cz, jinak dle dohody. 

Vstupné dobrovolné! 

SVĚTOVÝ TÝDEN RESPEKTU K PORODU 
Následujícími akcemi se zapojíme do kampaně Světový tý-

den respektu k porodu (17.5. -23. 5. 2010), kterou pořádá 

Hnutí za aktivní mateřství www.iham.cz . Další informace  

o této kampani naleznete na www.respektkporodu.cz 

BESEDA O OČKOVÁNÍ 
Středa 12. května od 15,30 hodin v Kavárně u madony 

(Suvorovova ul.). 

Přemýšlíte o očkování svých dětí a nemáte dost informací? 

Přijďte si popovídat s Karolinou Kovtun a Martinou Suchán-

kovou z Občanského sdruţení ROZALIO, www.rozalio.cz , 

které se s Vámi podělí o své poznatky a zkušenosti. Beseda 

se bude týkat zejména povinného očkovacího kalendáře, 

nemocí i rizik, která představují vakcíny a v neposlední řadě 

i právních aspektů odkladu či odmítnutí očkování, ale přede-

vším Vašich otázek na které hledáte odpovědi. VSTUPNÉ 

50 Kč 

VÝTVARNÁ DÍLNA a FILMOVÁ PROJEKCE pro děti 

Úterý 18. května od 9 hodin v MC Kostička. 

9:00 hod. – promítání filmu „Krtek a maminka“  

9:30 hod. – v rámci pravidelného programu VÝTVARNÉ 

ČAROVÁNÍ si vyrobíme jedno velké společné výtvarné dílo 

dětí a rodičů s názvem „Jaký to tam bylo – u maminky  

v bříšku“. 

PŘIJĎTE POBEJT! Aneb den otevřených dveří 

Pátek 14. května od 9 do 16 hodin v MC Kostička 

Den otevřených dveří v MC Kostička pořádaný u příleţitosti 

Mezinárodního dne rodiny a ve spolupráci se Sítí mateřských 

center v ČR, o. s. 

 

PROGRAM: 
VOLNÁ HERNA s průvodcem – Dozvíte se, jak to u nás 

chodí. 

VÝTVARNÁ DÍLNA – výroba „mrkacích“ záloţek do 

kníţky. 

VÝSTAVA KOLÁŢÍ Z FOTEK na téma „Táta dneska 

frčí“. 

Ukázky hodin z našich programů ANGLIČTINY (Angličtina 

s Kostičkou, Anglická školička) a kurzů KERAMIKY 

(Šikula). Zároveň proběhne zápis do těchto programů na 

školní rok 2010/2011. Budete si moci prohlédnout naše kro-

niky, dozvědět se o mateřském centru a našem sdruţení více 

z aktuální výroční zprávy a dalších propagačních materiálů. 

Samozřejmě nebude chybět občerstvení z „kostičkové ku-

chyně“! 

10 let LECCOS aneb OSLAVTE TO S NÁMI! 
Sobota 12. června od 14 hodin v českobrodském parku. 

Přijďte s námi oslavit 10. výročí zaloţení Občanského sdru-

ţení LECCOS. Nebudou chybět dílny a soutěţe, které pro 

děti připraví NZDM Klub Zvonice, MC Kostička, MKIC  

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

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

města a Komunitním plánu sociálních sluţeb. 

Další doprovodný PROGRAM: 

vystoupení ţáků všech 3 českobrodských základních 

škol 
vystoupení dětí z Dětského domova se školou 

v Býchorech 
„Kočky“ – taneční vystoupení dětí z MC Kostička 
„Čertovská pohádka“ loutkové představení v podání 

ochotnického divadelního spolku BRODIVADLO 
Divadlo Emillion – 2 pohádky pro děti i dospělé, kejklíři 

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

(Kdyţ Kašpárek dovolí dají pár pecek z „Kašpárka 

v rohlíku“) 
Podvečerní koncert komorního 

orchestru Vox Bohemica v kos-

tele Nejsvětější Trojice - filmová 

projekce o LECCOS 
 
Další podrobnosti i časový har-

monogram brzy více upřesníme. 

 

 o  Dita Nekolná 

mailto:katkamarta@email.cz
mailto:katkamarta@email.cz
http://www.iham.cz
http://www.respektkporodu.cz
http://www.rozalio.cz/
http://www.rozalio.cz/
http://www.materskacentra.cz
http://www.materskacentra.cz
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Podlipanské muzeum 

v Českém Brodě,  

Ţitomířská 761,  

Český Brod,  

282 01 

Úterý – pátek  

10.00 – 17.00 hod. 

polední přestávka 

13.00–13.30 hod. 

Sobota – neděle 11.00

–17.00 hod. 

 

 

4. květen – 29. srpen 

Venezuelou kříţem kráţem 
Výstava představí soubor fotografií a přírodnin, které při-

vezli členové společnosti pro výzkum a ochranu fauny 

ZOOGEOS Bohemia z cest po Venezuele. 

 

Muzejní noc v Podlipanském muzeu  

v Českém Brodě 
15. 5. 18. 00 – 24.00 

Jihoamerická párty v Podlipanském muzeu! 

Program 

beseda s účastníkem expedice ZOOGEOS  

Bohemia do Venezuely 

promítání filmu z expedice 

hudební produkce DUO EV 

latinsko-americká hudba 

ochutnávka tradičních jihoamerických jídel 

ZUMBA pro příchozí: přijďte si zatančit na  

jedinečnou latinskoamerickou hudbu 

výtvarná dílna pro děti i dospělé 

Bitva u Lipan – historická slavnost 
21. - 23. 5. 2010 

21. 5. Podlipanské muzeum v Českém Brodě  

Husitský den – lektorský program pro ţáky ZŠ a SŠ 

22. 5. Prostor u památníku bitvy u Lipan,  

Lipany – obec Vitice 

Bitva u Lipan – rekonstrukce historických pasáţí z bitvy  

u Lipan v roce 1434, historický jarmark, stylová krčma,  

hudební produkce, ohňostroj 

23. 5. Kostel sv. Šimona a Judy ve Viticích 

Ekumenická bohosluţba  

Podrobný program a přesné časové schéma na 

www.muzeumkolin.cz. 

Kouřim 
Muzeum lidových staveb v Kouřimi,  

Ruská ul., areál Na Hrázce, Kouřim 

29. 5. Letnicové slavnosti a máje na Kouřimsku 

Letnicové slavnosti spojené s křesťanským svátkem  

sv. Ducha, průvod májovníků a tance pod májí jako 

oslava jiţ probuzené přírody. 

Slavnosti budou doplněny divadelním představením,  

dětskými hrami a soutěţemi. 

 

Program 10.00 -16.00 hodin. 

Podlipanské muzeum informuje 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ 

CENTRUM ČESKÝ BROD 

náměstí Arnošta z Pardubic č. 1 

pořádá zájezd pro děti a doprovod  

do divadla S + H v Praze 

ZPĚT VE SVÉM DOMOVSKÉM  

DIVADLE V DEJVICÍCH 

na pohádku 

HURVÍNEK UŢ ZASE ZLOBÍHURVÍNEK UŢ ZASE ZLOBÍ  
neděle 23. května 2010 

cena celkem 210  Kč 

odjezd v 12.30 hod. od MKIC 

Informace a předprodej vstupenek  

na tel. 321 612 217 – 8 

v přízemí budovy MKIC  

po – pá 8.00 – 17.00 hodin 

e-mail nyvltova@cesbrod.cz 

 

Vstupenky nutno vyzvednout nejdéle  

týden před představením 

Změna programu vyhrazena 

http://www.muzeumkolin.cz/
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Závody v Ţelezném Brodě 

 
V sobotu 27. 3. 2010 jsme vyra-

zili na závody wellness týmy  

a Master Class do Ţelezného 

Brodu. 

Dopoledne změřily své síly well-

ness týmy z celé ČR. Corridoor 

zastupovaly tři týmy.  
 

Nejmladší tým vybojoval hezké 

čtvrté místo a věříme, ţe brzy ohro-

zí i medailové pozice, stejně jako 

naše starší týmy. Holky v kategorii 

step 11–16 let byly na prvních spo-

lečných závodech a rovnou si odvá-

ţely stříbrné medaile. Zlato čekalo 

na náš nejstarší wellness tým, který 

(stejně jako ostatní) nám všem udě-

lal velkou radost. Na odpoledne se 

těšily i naše holky z hobík aerobi-

ku, které dopoledne usilovně fandi-

ly našim wellnesskám. V nejmladší 

kategorii Master Class jsme měli 

jedinou zástupkyni a to Denisu 

Adamovou, která se můţe těšit ze 

své první medaile. V první katego-

rii nás bylo více a do semifinále nás 

postoupilo šest. A poté se čtyři 

z nás probojovaly aţ do finále. Tím 

ale naše úspěchy nekončí. Čtvrté 

místo si vycvičila Veronika Oprša-

lová, bronz získala Natálie Mikulič-

ková a ze zlaté medaile měla radost 

Kristýna Hájková. V základním 

kole druhé kategorie si zacvičilo 

sedm holek z českobrodské výpra-

vy a jedna z nich (Vanessa Stanke-

ová) si zacvičila i ve finále. Své 

zástupce jsme měli i ve třetí kate-

gorii a v kategorii těch nejstarších 

Edita Csomorová z corridoor týmu 

získala zlato. Můţu tedy říct, ţe 

naše výprava byla úspěšná. A dou-

fám, ţe podobných výprav bude 

ještě mnoho. 

o  Denisa Csomorová  

Nová sezóna v novém kabátu 

 
Rok 2010 znamená pro českobrodský tenisový oddíl řadu změn a novinek. Zvolením nového vedení klubu počínaje a mnoţ-

stvím „kosmetických“ úprav v areálu konče.  

 

V sobotu 27. února se v klubovně tenisového areálu konala tradiční valná hromada. Hlavním bodem výroční schůze byly 

volby do tenisového výboru, které probíhají kaţdé dva roky. Letos byly volby výjimečné tím, ţe se loučili se svou funkcí 

dva dlouholetí představitelé našeho oddílu – předseda pan Petr Blaţek a pokladník klubu pan Antonín Bek. Tímto oběma 

tenisovým nadšencům děkujeme za jejich dvaadvacetileté působení ve výkonném výboru! 

Nově zvolený výbor ihned po skončení výroční schůze zvolil nového předsedu klubu, kterým se stal pan Jaroslav Kokeš. Do 

dalších funkcí ve výboru byli zvoleni Martin Dušek (pokladník), Jan Koc (jednatel), Michal Dvořák (sportovně-technické 

záleţitosti), Tereza Kocová (informace veřejnosti, skřínky, smlouvy), Martin Kratochvíl (práce s mládeţí) a Markéta Som-

merová (dokumentace, smlouvy, zápisy).  

Nové personální obsazení se týká také vedení tenisového občer-

stvení a správce areálu. Bohuţel druhá zmiňovaná pracovní pozi-

ce stále není obsazena, a tak je výbor nucen situaci řešit zatím 

operativně. Tímto bychom rádi vyzvali případné zájemce  

o místo správce tenisového areálu, aby kontaktovali některého ze 

členů výboru, případně se informovali přímo v tenisovém areálu. 

Všechny zájemce o českobrodský tenis jistě potěší i nově zřízené 

internetové stránky oddílu (www.tenis-cbrod.cz), kde naleznou 

veškeré důleţité a aktuální informace z dění v areálu.  

Nezbývá neţ vykročit do nové sezóny pravou nohou a popřát si, 

aby letošní rok byl úspěšný nejen pro naše závodní druţstva, ale  

i pro všechny tenisové příznivce, kteří si k nám chodí s radostí 

zahrát! 

o  Tereza Kocová 

http://www.tenis-cbrod.cz
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Městské kulturní  
a informační centrum 

 Český Brod 
Vás zve na vernisáž výstavy 

Vladimír CísařVladimír Císař  

OBRAZYOBRAZY––KRESBYKRESBY  
 

4. – 25. května 2010 
Otevřeno: po - st  8 – 11  

a 12 - 17 hodin,  
út, čt, pá 8 – 11  
a 12 – 16 hodin, 

 v so 15.5. 10 – 17 hodin 

Vernisáž 
v úterý 4. května od 17 hodin 

galerie Šatlava 
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Městská slavnost Královské broděníMěstská slavnost Královské brodění  
sobota 15. 5. 2010 

 

09.00   otevření jarmarečního trhu 

10.00 – 17.00 bezplatně přístupné podzemí a galerie Šatlava s výstavou: Vladimír Císař 

  Obrazy a kresby 

11.00 – 17.00 Podlipanské muzeum, které pokračuje muzejní nocí  

13.00 – 13.15 Gumelin – historická hudba, hlavní pódium  

13.20 – 13.50 Základní škola Ţitomířská 885 – vystoupení Noc na Karlštejně, hlavní pódium 

13.55 – 14.10 „Co se stalo na trhu“ – divadelní vystoupení, hlavní pódium 

14.00 – 14.45 Divadlo Studna – Bajky, zahrada u věţe  

14.00 – 16.00 Šachová simultánka oddílu TJ Sokol Český Brod, silnice u budovy MKIC 

14.15 – 14.35 Ambrosie – taneční vystoupení, hlavní pódium 

14.30 – 15.00 „Svůj širák odhazuji v dál“ barokní pásmo DS Mrsťa Prsťa Kouřim v podzemí  

14.30 – 14.50 Právo útrpné a vyhnání šlechtice – divadelní vystoupení, hlavní pódium 

15.00 – 15.30 Základní škola Ţitomířská 885 – vystoupení Noc na Karlštejně, hlavní pódium 

15.35 – 15.55 Ambrosie – taneční vystoupení, hlavní pódium 

15.30 – 16.15 Divadlo Studna – Čínská hedvábná legenda, zahrada u věţe  

16.00 – 16.25 Gumelin – historická hudba, hlavní pódium 

16.30 – 17.00  hlavní program: přehlídka a bitva 

17.00 – 17.20 Gumelin – historická hudba, hlavní pódium  

17.15 – 17.35 Kvartet šerm – husitské představení, hlavní pódium 

17.45 – 18.05 Ambrosie – taneční vystoupení, hlavní pódium 

18.00 – 18.20 Gumelin – historická hudba, hlavní pódium 

18.45 – 19.45 Gumelin – historická hudba, koncert 

19.45 – 20.00 Ohnivá show – Ambrosie 

 

Muzejní noc v Podlipanském muzeu v Českém BroděMuzejní noc v Podlipanském muzeu v Českém Brodě  
 

18. 00 – 24.00 Jihoamerická párty v Podlipanském muzeu! 

Program: 

beseda s účastníkem expedice ZOOGEOS Bohemia do Venezuely 

promítání filmu z expedice  

hudební produkce DUO EV – latinsko-americká hudba 

ochutnávka tradičních jihoamerických jídel 

ZUMBA pro příchozí: přijďte si zatančit na jedinečnou latinskoamerickou hudbu 

výtvarná dílna pro děti i dospělé 

cílové zastavení soutěţe Královského brodění – losování cen z bazárku 

 

Doprovodný program během Doprovodný program během 

dnedne  
 

10.00 – 17.00 soutěţ – historická zastavení a 

sbírání razítek do soutěţní karty (Budova MKIC 

– podzemí a Městská knihovna, českobrodské 

hradby – pozemek gardy, cílové zastavení v 

Podlipanském muzeu s losováním cen z bazárku 

 

Hry divadla Studna: Rybolov, Hemingway, Za 

sedmero…, Opičí dráha, Střelby – na pozemku 

gardy 

prezentační stánky 1. ZŠ Ţitomířská 885, Zša-

PrŠ Ţitomířská 1359, Zvoneček Bylany u budo-

vy MKIC 
vstup volný 

z
m

ěn
a 

p
ro

g
ra

m
u
 v

y
h
ra

ze
n
a
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POZÁRUČNÍ OPRAVY 

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77,  

ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572         

privat: 321 623 121 

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

informace z městainformace z městainformace z města   

Český BrodČeský BrodČeský Brod   

Jedná se o sběr tonerů, které se mohou 

ukládat na sběrném dvoře Technických 
služeb pro všechny subjekty zdarma. 

Technické služby uzavřely smlouvu na  

Technické sluţby Český Brod Technické sluţby Český Brod   

informují občany…informují občany…  

N
ov
ink

a!
 

tento odběr s firmou OTTO 

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

http://sbirej-toner.cz 

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

mkic@cesbrod.czmkic@cesbrod.cz  

info@cesbrod.czinfo@cesbrod.cz  
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Aktuální kalendář akcí do konce června 2010     stav k 14. 4. 2010 

4. – 25. 5.  Vladimír Císař – obrazy olej, výstava galerie Šatlava 

1. 5. Okruh českobrodský – memoriál Otakara Jeníka, závod veteránů, aut i motorek a doprovodní program škol a organizací 

1. 5. Šachový turnaj mládeže – memoriál prof. J. Pelikána, šachový oddíl TJ Sokol 

2. 5. – 11. 6. Výstava 10. let LECCOS – výstava o historii a činnosti o. s., kavárna U Madony, vernisáž 2. 5. od 16.00 hodin 

4. 5. – 29. 8. Venezuelou křížem krážem – výstava fotografií a přírodnin dovezených členy společnosti pro výzkum fauny a flóry ZOOGEOS Bohemia z cest po 

 Venezuele 

7. – 9. 5. 1. závod Českého poháru TZ Český Brod, TOM 

7. 5. Baron Prášil – zájezd na muzikál do Divadla Hybernia v Praze, pořádá MKIC 

  Odjezd mimořádně v 16.30 hodin! 

8. 5. Jičín a Libosad, KČT TJ Slavoj 

8. 5. Nohejbalový zápas TJ Slavoj Č. Brod – Vrdy, krajská soutěž, muži „B“, hřiště ulice J. Wolkera od 9.00 hodin 

8. 5. Burza jarního a letního oblečení v MC Kostička 9.00 – 12.00 hodin 

8. 5. Nohejbalový zápas TJ Slavoj Č. Brod – NK ClIMAX VSETÍN „A“, 1. liga mužů, muži „A“, hřiště ulice J. Wolkera od 14.00 hodin 

12. 5. Beseda o očkování – K. Kovtun, M. Suchánková z O. S. Rozalio, vstupné 50,-Kč, kavárna U Madony 15.30h 

14. 5. Přijďte pobejt! Aneb den otevřených dveří – akce pořádaná u příležitosti Mezinárodního dne rodiny 9.00 – 16.00 hodin 

15. 5. Podle Sázavy (Vilémovice – Ledeč n. Sázavou), KČT TJ Slavoj 

15. 5. Královské brodění – městská historická slavnost, Město Český Brod 

15. 5. Muzejní noc v Podlipanském muzeu – Jihoamerická párty, program: beseda s Účastníkem expedice ZOOGEOS Bohemia do Venezuely, promítá-

ní  filmu z   Expedice, hudební produkce DUO EV (latinskoamerická hudba), ochutnávka Tradičních jihoamerických jídel, ZUMBA pro příchozí – 

 latinskoamerický  Tanec, výtvarná dílna pro děti i dospělé. Cílové historické zastavení Královského brodění s odměnami z bazárku. Provoz mu-

zea  11.00 – 17.00, muzejní noc 18.00 – 24.00hodin! 

22. 5. Krajem bitvy u Lipan, 28. ročník dálkového pochodu a cykloturistické jízdy, KČT TJ Slavoj 

22. 5. Nohejbalový zápas TJ Slavoj Č. Brod – AC Zruč – Senec, 1. liga mužů, muži „A“, hřiště ulice J. Wolkera od 14.00 hodin 

23. 5. Nohejbalový zápas TJ Slavoj Č. Brod – TJ Útěchov Brno „B“, 2. liga žen, ženy„B“, hřiště ulice J. Wolkera od 10.00 hodin 

23. 5. Nohejbalový zápas TJ Slavoj Č. Brod – TJ Útěchov Brno „B“, 2. liga žen, ženy„B“, hřiště ulice J. Wolkera od 15.00 hodin 

28. – 30. 5. Krušné hory (Kadaň, Klášterec n. O., výjezd do SNR), KČT TJ Slavoj 

29. 5. Planeta Země je zázrak – přednáška o vědě a víře Mgr. Karla Bejčka, člena České astronomické společnosti, farní úřad Husovo nám., 10.30 h 

29. 5. Na cestě domů – přednáška a beseda P. František Lízna SJ, známý jezuita, který prošel útrapami komunistického režimu, 15.00 v kostele 

30. 5. Mše svatá – celebruje P. František Lízna SJ, 9.30h sv. Gothard 

1. – 25. 6. Hurá na prázdniny – výstava ZŠ Tyršova 68, galerie Šatlava 

29. 5. Nohejbalový zápas TJ Slavoj Č. Brod – Zaječov, krajská soutěž, muži „B“, hřiště ulice J. Wolkera od 9.00 hodin 

29. 5. PO-PO-LES, tradiční pochod pohádkovým lesem pro děti a rodiče, TOM 

5. 6. Nohejbalový zápas TJ Slavoj Č. Brod – Vlašim – Votice, krajská soutěž, muži „B“, hřiště ulice J. Wolkera od 9.00 hodin 

5. 6. Nohejbalový zápas TJ Slavoj Č. Brod – TJ Sokol Břve, 1. liga žen, ženy „A“, hřiště ulice J. Wolkera od 10.00 hodin 

5. 6. Nohejbalový zápas TJ Slavoj Č. Brod – TJ Jiskra Aš, 1. liga mužů, muži „A“, hřiště ulice J. Wolkera od 14.00 hodin 

5. 6. Česká Kanada, KČT TJ Slavoj 

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

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

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

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

12. 6. 10 let LECCOS aneb oslavte to s námi! Zábavné odpoledne v parku, dílny a soutěže, vystoupení žáků ZŠ, Čertovská pohádka – Brodivadlo, Diva-

 lo Emillion, hosté z Vypsaný fixy, podvečerní koncert Vox Bohemica v kostele Nejsvětější Trojice, filmová projekce o Leccos a jiné…od 14.00 h. 

 v parku 

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

13. 6. Nohejbalový zápas TJ Slavoj Č. Brod – NK Janovice, 1. liga mužů, muži „A“, hřiště ulice J. Wolkera od 12.00 hodin 

26. 6. Nohejbalový zápas TJ Slavoj Č. Brod – TJ Útěchov Brno „A“, 1. liga žen, ženy „A“, hřiště ulice J. Wolkera od 10.00 hodin 

26. 6. Nohejbalový zápas TJ Slavoj Č. Brod – TJ Avia Čakovice, 1. liga žen,  ženy „A“, hřiště ulice J. Wolkera od 16.00 hodin 

PO-PO-LES 
Pochod pohádkovým lesem. Tradiční akce českobrodských skautů pro děti a jejich rodiče. 

Sobota 29. 5. 2010, start 12.30 hodin, uzavření startu 16.00 hodin 

Louka za Zahradami. Sledujte plakáty a web http://skaut7.cesbrod.cz/ 
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foto z archivu MK

placená inzerce




