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k článku na straně 3 Foto: Zdenka Bočková



Strastiplná cesta balvanu 
z Klepce do Českého Brodu

k článku J. Psoty ml.
„Připomeňme si výročí Husova kamene“

na straně 24

Nově osazený pomník — kámen M. J. Husa
v sadech na dobové pohlednici 

 sbírka)

černobílé fotografie ze sbírek
Podlipanského muzea
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Českobrodský ZPRAVODAJ 
Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska 

Zpracovává, vydává, tisk a distribuci zajišťuje  

Městské kulturní a informační centrum v Českém Brodě  

(IČO: 00065951) ve spolupráci s Městem Český Brod.  

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

Hor Tomáš, Ing. Petrásek Jaroslav st.,  

Bc. Nekolný Jakub. Adresa redakce: MKIC,  

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

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

Telefon: 321612220, 321612219, 321612218 

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

cbz@cesbrod.cz; info@cesbrod.cz 

Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte redakci na výše  

uvedenou adresu nebo osobně předejte na stejné adrese  

v Informačním centru v přízemí budovy MKIC.  

Upřednostňujeme autorské příspěvky  

v elektronické podobě na některém z běžných médií  

a v běžných formátech. Fotografie přijímáme  

ve všech formátech a oddělené od textu. Texty procházejí 

základní jazykovou úpravou a za  

jejich obsah ručí autoři příspěvků.  

Redakce si vyhrazuje právo na krácení rukopisů, případně jejich 

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

celkové zpracování příspěvku. Nevyžádané rukopisy, fotografie, 

případně kresby se nevracejí. Vychází počátkem každého měsíce,  

k dostání ve vybraných prodejnách časopisů a v MKIC.  

Předplatné vyřizuje a časopis rozesílá MKIC, Český Brod.  

 

Registrováno MK ČR pod registračním číslem  

MK ČR E10639.  

Tisk Jan Průša – Polygrafická výroba Klučov.  

Cena jednoho výtisku je 9,00 Kč.  

Toto číslo vyšlo 20. 07. 2011 v nákladu 500 ks. 

Uzávěrka dvojčísla 92011 je ve středu 10. 8. 2011  

© MKIC 1992 – 2011 

Zprávy z města a radnice; Deníky MP 

Spolky a organizace ve městě; Leccos 

Pohlednice Českého Brodu 2. část 

Podlipanské muzeum zve 

Pozvánky na kulturu 

Historické miniatury 

Knižní novinky květen a červen 2011 

Sport, Matrika aj… 

OBSAH 

Kresba Václava Cinkla z roku 1971 

Přívětivý Český Brod 
 

Jak jsme Vás již informovali v loňském podzimním vydání Českobrodské-

ho zpravodaje, město Český Brod získalo grant z revolvingového fondu 

Ministerstva životního prostředí pro projekt „Přívětivý Český Brod“. 

Záměrem projektu je vzbudit v občanech zájem o dění ve městě a vybur-

covat v nich touhu aktivně se účastnit akcí spojených s různými projekty. 

 

V  současné době se projekt nachází ve své polovině, a proto bychom 

Vás rádi informovali o aktivitách, které jsme za tu dobu uskutečni-

li. Jednou z prvních aktivit, která byla zahájena ještě v loňském roce, je 

celoroční hra „Po stopách malých indiánů“, při které ţáci čtvrtých tříd 

ZŠ Tyršova pozorují přírodu, seznamují se s kulturou přírodních národů 

a s jejich způsobem ţivota. Své poznatky průběţně zapisují a vytvářejí 

knihu „Správný indián“.  

V lednu 2011 jsme ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec zahájili pří-

pravné práce na vybudování naučné stezky, pro kterou jste vybrali název 

„Údolím Šembery“. Následovala veřejná projednávání trasy stezky, té-

mat tabulí, vzhledu tabulí a rozmístění mobiliáře. V současné době se 

vyrábí tabule, připravuje označení trasy a řeší se řada dalších úkolů tak, 

aby stezka mohla být slavnostně otevřena začátkem měsíce září. 

V únoru byla vytvořena na webových stránkách města sekce 

„Revolvingový fond MŢP“, která obsahuje informace o realizovaných 

aktivitách. Zároveň byl zřízen banner na homepage města, který odkazu-

je přímo na tuto sekci. 

Dále jsme pořídili altán, ţidle a stoly pro venkovní pouţití. 

V dubnu 2011, kdyţ se nám počasí příznivě naklonilo, jsme vysadili du-

by v Klučovské ulici a platany v ulici Jana Kouly.  

V květnu 2011 se v penzionu Anna konalo diskusní setkání nad deseti 

nejaktuálnějšími problémy města. K tomuto tématu byla na stránkách 

města umístěna anketa, jejímţ prostřednictvím jste měli moţnost vyjádřit 

svůj názor, za který Vám děkujeme. 

Poslední aktivitou, realizovanou v první polovině projektu, je akce 

s názvem „Světový den bez tabáku“. Město tento svátek, připadající na 

31. 5. 2011, propagovalo ve spolupráci s ţáky Základní školy a Praktické 

školy v Českém Brodě. Akce se rovněţ aktivně zúčastnila místní Základ-

ní umělecká škola, která propůjčila plot jako „Galerii“ pro výtvarné práce 

s touto tématikou ţákům ZŠ a PrŠ Český Brod. Místní restauratéři – Piz-

zeria Malechov, Restaurace U Hrabětů, Restaurace Na Vyhlídce a Re-

staurace KUP v tento den zřídily nekuřácký salónek ve svém zařízení. 

O dalším průběhu činností realizovaných v rámci projektu Vás budeme 

informovat v dalším čísle zpravodaje.  
 

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu „Přívětivý Český Brod“ za finanč-

ní pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah to-

hoto dokumentu je výhradně odpovědné Město Český Brod a nelze jej v žádném 

případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Jakub Nekolný,  

starosta města 
 
Foto Ing. Tomáš Mukařovský 
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Českobrodská matrika  

informuje… 

 

Dne 17. 6. 2011 byly v obřadní síni  

městského úřadu mezi občany města  

Českého Brodu přivítány tyto děti: 

 

Valerie Brožková, Natálie Brožková,  

Jindřich Kutálek, Anežka Teclová,  

Jakub Jurč, Zdeňka Krepušová,  

Arpád Koštel, Ema Petraturová,  

Tomáš Klecán, Monika Pazourová,  

Michaela Grohová a Miroslav Smrčenský. 

  

Rodičům blahopřejeme a přejeme  

hodně radosti z potomků a dětem 

krásný a plný život. 

 

Významné životní výročí oslavili tito 

českobrodští občané:  

 

Pan Oldřich Fuksa z Českého Brodu, 

paní Emilie Turynová,  

paní Stanislava Špaková,  

paní Marie Bártlová  

a paní Marcela Fišerová. 

 

Upřímně blahopřejeme a přejeme  

pevné zdraví a pohodu do dalších let.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslava Hladíková, matrikářka 

Sadovnické úpravy v městském parku  

Škvárovna 

 
„V září roku 2009 bylo mezi žadateli do programu LEADER 

přihlášeno 61 projektů. Z toho podporu získalo pouze 42 pro-

jektů. Jedním z nich byl i projekt Park Škvárovna – realizace 

sadovnických úprav,“ píše se v únorovém čísle tohoto roku 

v Pošemberské poště.  

 

S adovnické úpravy byly dokončeny před koncem roku 

2010. Úpravy zahrnovaly nejen vysazení 24 stromů, 360 

keřů, několika desítek trvalek a několika set cibulí, ale i vybu-

dování pěšiny s mlatovým povrchem. Součástí prací bylo  

i zřízení oplocení prostoru pro pejskaře, 3 lavičky pro tee-

nagery a 3 informační tabule. Celkové náklady na projekt 

dosahovaly 434.500 Kč, z toho částka 328.600 Kč byla doto-

vána z Programu rozvoje venkova, administrovaného obecně 

prospěšnou společností MAS Region Pošembeří.  

Výsledkem celého úsilí je příjemnější a barevnější veřejný 

prostor, ze kterého máme všichni dobrý pocit. Avšak „Na jaře 

vše začalo krásně růst a kvést, přinášet uţivatelům parku ra-

dost, ovšem jen do té doby, neţ jsme zjistili, ţe nám rozkvetlé 

rododendrony a azalky ubývají,“ uvedl vedoucí odboru pro 

ţivotní prostředí Ing. Rostislav Vodička. V parku se objevil 

někdo, kdo si neváţí cizí práce a ničí to, co by mohl i sám ve 

svém volném čase vyuţívat. 

„I přes pocity zklamání jsme se rozhodli keře znovu vysázet,“ 

říká Vodička. Park na Škvárovně je tedy opět upraven tak, 

abychom z něj mohli mít všichni radost a aby mohl rozkvést  

i napřesrok. V dohledné době by měly být do parku na nové 

tabule umístěny informace pro návštěvníky, coţ jsou mapy 

s vyznačením jednotlivých prostor určených pro různé zájmo-

vé skupiny. Park totiţ nabízí multifunkční vyuţití. Můţete 

sem přijít nejen vyvenčit svého pejska, zasportovat si na ko-

pací louce či hřišti s umělým povrchem, ale rovněţ tak můţe-

te v parku relaxovat na odpočinkové louce, nebo si s malými 

dětmi uţívat jejich dětského hřiště. Svůj prostor si najdou  

i „náctiletí“ s originálními lavičkami.  

Do budoucna jsou do parku plánovány ještě další úpravy 

v podobě nového vybavení a mobiliáře, a tak se máme všichni 

na co těšit.  

Kristýna Šílová 

Intenzifikace městské čističky odpadních vod 

v Českém Brodě - Liblicích 

 
Seznámili jsme se s aktuálním stavem stavebních a technolo-

gických prací souvisejících s nezbytnou intenzifikací městské 

čistírny odpadních vod v městské části Liblice. 

 

Stávající čistírna odpadních vod byla uvedena do trvalého 

provozu v roce 1998. Po desetiletém provozu město rozhodlo 

o rekonstrukci obou linek a některých technologických zaří-

zení v objektu. Navrhovaná intenzifikace jednak rozšíří kapa-

citu čistírny, ale zároveň uplatněním nových metod a postupů 

v oblasti čištění odpadních vod, pomůţe vyhovět přísnějším 

normám na čistotu vody. 

Sdruţení firem ČOV Český Brod – Liblice, jehoţ vedoucím 

členem sdruţení je firma Metrostav a.s. a dalším členem fir-

ma ENVI-PUR, s.r.o. zahájilo stavební práce v prosinci minu-

lého roku. Smyslem stavebních úprav provozu biologického 

čištění je jednoduše řečeno zřízení nádrţe regenerace a ae-

robní stabilizace kalu. Další práce na intenzifikaci spočívají 

také ve výstavbě nové svozové jímky, zahušťovače kalu, 

přístřešku na kalové kontejnery, atd. Celkem se jedná o 12 

stavebních objektů.  

„Zatím vše probíhá podle plánu. Práce na stavebních objek-

tech jsou těsně před polovinou, současně jsme zahájili mon-

táţ nové technologie,“ uvedl stavbyvedoucí Ing. Josef Hola-

da.  

Práce na první biologické lince (viz přiloţené fotografie) 

spočívaly v demontáţi staré technologie, bourání spádového 

betonu a zřízení nových ţelezobetonových dělících stěn 

ve stávající uskladňovací a nitrifikační nádrţi. Vše probíhalo 

v souběhu se stavebními a výkopovými pracemi na provozní 
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budově.  

Dále došlo k odstavení hrubého předčištění, čerpací stanice, 

česle a lapáku písku. Provádí se jejich obtokování z první 

šachty do nátoku na druhou biologickou linku. „Aby odstáv-

ka byla co nejkratší, jiţ v předstihu jsme v česlovně a na 

čerpací stanici provedli stavební úpravy. V současnosti zde 

odstraňujeme starou technologii a následovat budou nutné 

stavební úpravy tak, aby mohla být namontována nová tech-

nologie,“ říká stavbyvedoucí. 

Při prohlídce čističky jsme nemohli přehlédnout obrovské 

výkopové práce (viz přiloţené fotografie). Jedná se o staveb-

ní jámy pro novou svozovou jímku o objemu 30m3 a pro 

homogenizační nádrţ o objemu 50m3. „Vlastní jímky jsou jiţ 

vyrobeny v Prefě na míru a osadit je chceme 23. června,“ 

uvedl stavbyvedoucí.  

 

 

Celkové náklady na stavební a technologickou část stavby 

dosahují výše 43.4 mil. Kč, z toho 19.5 mil. Kč činí dotace 

z Ministerstva zemědělství ČR. Na stejnou částku si město 

vzalo úvěr, jehoţ úroky budou hrazeny z Ministerstva země-

dělství. Zbytek peněz půjde z vodohospodářského fondu 

města Český Brod.  

Podle informací dodavatele zatím vše nasvědčuje tomu, ţe 

fyzického ukončení projektu zmodernizované čistírny se 

dočkáme ve stanoveném termínu, tj. na konci letošního roku.  

 

Kristýna Šílová  

Sanační práce na původních uskladňovacích  
a nitrifikačních nádržích 

Výkopové práce pro novou svozovou jímku 

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem  

v parku Škvárovna 
Mnozí z vás jste si jistě všimli probíhajících stavebních prací 

v parku na Škvárovně. Jedná se o terénní úpravy připravují-

cí plochu pro nové víceúčelové hřiště.  

V nejbliţší době zde proběhne instalace povrchu, kterou 

provede firma SIBERA SYSTÉM. Umělý povrch bude rea-

lizován na podkladu z drceného hutněného kameniva. 

„Jedná se o povrch, který umoţňuje skluz a je příjemný  

a bezpečný pro pohyb hráčů. Tato relativně otevřená kon-

strukce dovoluje, aby se křemičitý písek odvaloval, neboli 

zůstával pohyblivý a hráč tak mohl k míči doklouznout, uve-

dl obchodní zástupce firmy pan Jaromír Sibera. 

Projekt v hodnotě 470.000 Kč zahrnuje kromě konstrukce 

štěrkopísku, obrubníků a poloţení umělého povrchu i vyba-

vení hřiště. Náklady na projekt byly podpořeny z Programu 

rozvoje venkova, administrovaného obecně prospěšnou spo-

lečností MAS Region Pošembeří, a to částkou 383.400 Kč.  

Součástí plánované výbavy hřiště jsou sloupky na nohejbal  

a volejbal, 2 branky na fotbal a jeden koš na streetball. Celé 

hřiště bude zároveň oplocené a na noc uzamykatelné. Insta-

laci oplocení provede firma Zámečnictví Procházka z Nové 

Vsi. Cena za oplocení a opěrnou zídku, která byla součástí 

terénních úprav, je 270.000 Kč.  

Po ukončení stavebních prací nastoupí zahradnická firma 

Kejha-Suk a provede finální úpravy pozemku. „Jedná se  

o dosadby keřů a popínavek kolem plotu a na ploše bývalé-

ho antukového hřiště,“ uvedl vedoucí odboru ţivotního pro-

středí Ing. Rostislav Vodička.  

Kristýna Šílová 

Instalace plotu na novém víceúčelovém hřišti v parku Škvárovna  
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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 informují... 

Rada a zastupitelstvo 

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

Souhrn z 12. řádného jednání rady města,  

konaného dne 18. 5. 2011 od 16:00 hodin  

v kanceláři starosty města 

 
1. Farmářské trhy na náměstí v Českém Brodě 

(137/2011). Rada města schvaluje pořádání farmářských trhů 

jednou týdně ve čtvrtek – celodenně do 30. 06. 2011, dle 

nabídky paní Jany Alešové, Praha, která je přílohou návrhu 

usnesení. 

2. Návrh člena do komise pro vzdělávání, sport, kulturu 

a volný čas (138/2011). Rada města volí paní Janu Bízkovou 

a Mgr. Marcelu Serbusovou členkami komise pro vzdělává-

ní, sport, kulturu a volný čas. 

3. Prodlouţení nájemní smlouvy v čp. 59, Český Brod 

(139/2011). Rada města schvaluje dodatek č. 2 k nájemní 

smlouvě č. 134/2007/FO, kterou se prodluţuje doba uţívání 

bytu č. 2 na adrese Suvorovova 59, Český Brod do 31. 12. 

2011. 

5. Štolmíř - prodej PTS 400 kVA, VN 22 kV, kNN 

(140/2011). Rada města I. bere na vědomí informaci o moţ-

nosti prodeje majetku: příhradové transformační stanice PTS 

400 kVA, venkovní přípojky VN 22 kV a kabelového vedení 

NN v katastrálním území Štolmíř na pozemku KN parcelní 

číslo 64/2, 239, 25/1 společnosti ČEZ a. s.; II. pověřuje od-

bor správy majetku města Český Brod přípravou prodeje 

příhradové transformační stanice PTS 400 kVA, venkovní 

přípojky VN 22 kV a kabelového vedení NN v k. ú. Štolmíř 

dle znaleckého posudku. 

8. Parkoviště P+R ČD - ţádost o dotaci ROP SČ 

(141/2011). Rada města I. souhlasí s podáním ţádosti o po-

skytnutí dotace na realizaci investiční akce „Parkoviště P+R 

ČD, Český Brod“. Ţádost bude podána na Regionální ope-

rační program regionu soudrţnosti Střední Čechy v rámci 

výzvy č. 54/2011 – oblast podpory 1.2 – Udrţitelné formy 

veřejné dopravy; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. 

Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené ţádosti o poskyt-

nutí dotace. 

9. Regionální muzeum v Kolíně (142/2011). Rada města 

schvaluje přidělení dotace ve výši 5000 Kč pro Regionální 

muzeum v Kolíně na pořádání Muzejní noci v Podlipanském 

muzeu v Českém Brodě a zajištění programu v rámci Krá-

lovského brodění dne 14. 05. 2011. 

10. Vyhlášení záměru na prodej osobního automobilu 

ŠKODA FELICIA (143/2011). Rada města vyhlašuje zá-

měr na prodej osobního vozidla ŠKODA FELICIA, typ 

hatchback, rok výroby 1998, stav tachometru 117521 km, 

obálkovou metodou, za minimální cenu 5000 Kč. Nabídky  

v zalepené obálce označené slovy „Prodej vozidla – nabíd-

ka“ zasílejte na adresu města Český Brod, Husovo náměstí 

70, 282 24 Český Brod nebo předejte do podatelny Náměstí 

Arnošta z Pardubic 56, Český Brod nejpozději do 10. 06. 

2011. 

12. Směrnice pro příspěvkové organizace zřizované Měs-

tem Český Brod - aktualizace plánu auditů od r. 2012 

(144/2011). Rada města schvaluje směrnici pro příspěvkové 

organizace zřizované městem Český Brod ve znění přílohy, 

jejíţ návrh je nedílnou součástí originálu zápisu usnesení, 

včetně aktualizovaného plánu provádění auditů v těchto or-

ganizacích od r. 2012. 

13. Český Brod - Škvárovna venkovní osvětlení 

(145/2011). Rada města bere na vědomí informaci o způsobu 

zadání zakázky malého rozsahu – výběr zhotovitele investič-

ní akce „Český Brod – Škvárovna venkovní osvětlení“ 

14. Jednací řád komisí rady města (146/2011). Rada města 

schvaluje jednací řád komisí rady města Český Brod. 

15. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředite-

le/ky příspěvkové organizace MŠ Kollárova (147/2011). 

Rada města I. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 

ředitele/ky příspěvkové organizace MŠ Kollárova; II. jmenu-

je předsedu a další členy konkurzní komise pro posuzování 

uchazečů o jmenování do funkce ředitele MŠ Kollárova ve 

sloţení: 

1. Bc. Jakub Nekolný - určen zřizovatelem - předs. komise 

2. Mgr. František Janík - určen zřizovatelem 

3. Mgr. Miloslav Roubal - určen ředitelem krajského úřadu 

4. Ing. Šárka Jedličková - odbornice v oblasti státní správy, 

organizace a řízení v oblasti školské 

5. Vladimíra Hybešová - zástupkyně ředitelky MŠ Kollárova 

6. Mgr. Hana Hušková - školní inspektorka 

Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města 

Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 

 

Souhrn ze 13. řádného jednání rady města,  

konaného dne 1. 6. 2011 od 16:00 hodin  

v kanceláři starosty města 

 
1. Programy primární prevence (148/2011). Rada města 

podporuje občanské sdruţení Leccos v realizaci programů 

primární prevence ve školách na území města Český Brod. 

2. Směrnice o hospodaření v městských lesích Český 

Brod (149/2011). Rada města doporučuje zastupitelstvu 

města Český Brod schválit Směrnice o hospodaření v měst-

ských lesích Český Brod. 

3. Závěrečný účet 2010 - doporučení ke schválení 

(150/2011). Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města 

Český Brod souhlasit bez výhrad s celoročním hospodařením 

města Český Brod dle rozpočtu na rok 2010; II. doporučuje 

zastupitelstvu města Český Brod schválit přidělení hospodář-

ských výsledků do fondů hospodářské činnosti. Znění závě-

rečného účtu, včetně výsledků hospodaření a zprávy auditora 

o přezkoumání účetní závěrky za rok 2010, je přílohou origi-

nálu zápisu k tomuto usnesení. 

4. Vyhodnocení nabídek na uzavření smlouvy – konání 

posvícení 2011 (151/2011). Rada města I. schvaluje 

uzavření smlouvy o pronájmu Husova náměstí a části Nám. 

Arnošta z Pardubic pro účely konání českobrodského posví-
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cení v roce 2011 s vybraným uchazečem Otou Třískou, Be-

táňská 315/15, 142 00 Praha 4 Libuš, za podmínek uvede-

ných v záměru vyhlášeném dne 21. 04. 2011. 

5. Změna v rejstříku škol u ZŠ Ţitomířská 885, Český 

Brod (152/2011). Rada města souhlasí ve funkci zřizovatele 

ZŠ Ţitomířská s podáním ţádosti o provedení změn v rejstří-

ku škol dle skutečnosti uvedené v katastru nemovitostí a ve 

zřizovací listině příspěvkové organizace. 

6. Pracovní skupina pro správu areálu nemocnice 

(153/2011). Rada města schvaluje ustavení pracovní skupiny 

pro správu areálu nemocnice ve sloţení: Bc. Jakub Nekolný; 

Jana Kulhánková; MUDr. Jana Forstová; JUDr. Vojtěch Pa-

vel Traurig; Václav Korec; Ing. Jan Přikryl; JUDr. Jana Mar-

ková. RM pro tuto komisi stanovuje následující úkoly: 

- návrhy na řešení vlastnických vztahů a smluvních závazků 

- návrhy na řešení aktuálních problémů spojených s areálem 

nemocnice. Pracovní skupina se bude řídit schváleným jed-

nacím řádem pro komise RM. 

8. Souhlas s pouţitím městského znaku (154/2011). Rada 

města souhlasí s pouţitím městského znaku na střediskových 

vlajkách organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR, Stře-

disko 07 „Ing. Ládi Nováka“ Český Brod, Pod Hájem 1017, 

282 01 Český Brod. 

9. Prodej volné bytové jednotky č.1256/45 v ul. Palackého 

1256 (155/2011). Rada města vyhlašuje záměr 

na prodej volné bytové jednotky v čp. 1256 včetně spolu-

vlastnických podílů na společných částech budovy čp. 1256 

na pozemku p. č. st. 1580 a pozemku p. č. st. 1580 o výměře 

279 m2, vše v obci a k. ú. Český Brod. Jednotka č. 1256/45 

je byt 1+kk v IX. NP o velikosti 26,83 m2 a spoluvlastnický 

podíl 2683/173205 na společných částech budovy za mini-

mální cenu 755000 Kč. Nabídky v zalepené obálce označené 

slovy: „NEOTVÍRAT – jednotka č. 1256/45 VĚŢÁK“ pře-

dejte do podatelny Města Český Brod, Náměstí Arnošta  

z Pardubic 56 nejpozději do 30. 06. 2011 do 10:00 hodin. 

Nabídka bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, 

bydliště ţadatele, tel. kontakt, číslo jednotky, nabízenou kup-

ní cenu, způsob a termín úhrady. Na nabídky zájemců, kteří 

nemají uhrazeny závazky vůči Městu Český Brod, nebude 

brán zřetel. 

10. Ukončení nájemní smlouvy pozemků v k. ú. 

Doubravčice (156/2011). Rada města I. schvaluje dohodu  

o ukončení nájemní smlouvy č. 139/93 se společností Tele-

fónica Czech Republic, a. s včetně dodatku č. 2/36/98/OSM. 

Nájem pozemků KN p. č. 167/3 o výměře 123 m2 a pozemek 

KN p. č 168/3 o výměře 900 m2 v k. ú. Doubravčice končí  

k 31. 05. 2011; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. 

Jakuba Nekolného podpisem dohody o ukončení smlouvy  

o nájmu pozemku. 

11. Vyhlášení záměru - prodej části pozemku KN p. č. st. 

35/1 v obci a k. ú. Český Brod (157/2011). Rada města I. 

revokuje usnesení č. 257/2010 ze dne 13. 10. 2010; II. vyhla-

šuje záměr na prodej části pozemku KN p. č. st. 35/1 zasta-

věná plocha a nádvoří, vytyčenou geometrickým plánem  

č. 1502-203/2010 ze dne 10. 09. 2010, označenou jako po-

zemkový díl „a“ o výměře 216 m2, se všemi součástmi  

a i příslušenstvím, která nejsou samostatně předmětem evi-

dence v katastru nemovitostí a jsou na prodávané části dílu 

„a“ jako celku, v obci a k. ú. Český Brod, předem určenému 

zájemci: Eliška Strnadova, bytem Krále Jiřího 449, 282 01 

Český Brod za cenu 520 Kč/m2. 

12. Rekonstrukce části interny nemocnice (158/2011). 

Rada města I. souhlasí se zahájením rekonstrukce části inter-

ny ve II. nadzemním podlaţí nemocnice, Ţiţkova 282, Čes-

ký Brod; II. bere na vědomí způsob zadání zakázky malého 

rozsahu – výběr zhotovitele stavebních prací: Rekonstrukce 

části interny ve II. nadzemním podlaţí nemocnice, Ţiţkova 

282, Český Brod. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města 

Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 

 

Souhrn ze 14. řádného jednání rady města,  

konaného dne 15. 6. 2011 od 16:00 hodin  

v kanceláři starosty města 

 
1. Doporučení ke schválení – rozpočtové opatření č. l  

k rozpočtu na 2011 (159/2011). Rada města doporučuje 

zastupitelstvu města Český Brod schválit rozpočtové opatře-

ní č. 1 k rozpočtu města Český Brod na rok 2011 ve znění 

přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto 

usnesení. Rozpočtové příjmy se zvyšují na 170167,78 tis. 

Kč, rozpočtové výdaje provozní se zvyšují na 127757,78 tis. 

Kč, rozpočtové výdaje investiční se zvyšují na 48394 tis. Kč, 

poloţka financování se mění z přebytku 4229 tis. Kč na 

schodek ve výši 5984 tis. Kč. 

2. Schválení a rozdělení hospodářských výsledků PO za 

rok 2010 (160/2011). Rada města I. schvaluje a) ve funkci 

zřizovatele příspěvkových organizací Města Český Brod výši 

a rozdělení hospodářských výsledků zřízených PO za rok 

2010 takto:  

1. ZŠ Ţitomířská – zisk ve výši 20000 Kč – 7000 Kč do fon-

du odměn, 13000 Kč převést do rezervního fondu 

2. ZŠ Tyršova – zisk ve výši 1000 Kč – převést do rezervní-

ho fondu 

3. MŠ Kollárova – zisk ve výši 184000 Kč – 24000 Kč pře-

vést do fondu odměn, 160000 Kč – převést do rezervního 

fondu 

4. MŠ Liblice – zisk ve výši 12000 Kč – 10000 Kč do fondu 

odměn, 2000 Kč převést do rezervního fondu 

5. MŠ Sokolská – zisk ve výši 97000 Kč – 27000 Kč převést 

do fondu odměn, 70000 Kč převést do rezervního fondu 

6. ANNA – sociální sluţby pro seniory – ztráta ve výši 

56000 Kč – uhradit z rezervního fondu organizace 

7. MKIC – zisk ve výši 100 Kč – převést do rezervního fon-

du 

8. Městská knihovna – zisk ve výši 87 Kč – převést do re-

zervního fondu 

9. Technické sluţby – hospodářský výsledek nula 

3. Návrh na soudní vyklizení bytu (161/2011). Rada města 

souhlasí s návrhem na soudní vyklizení bytu č. 4, Palackého 

1256 v Českém Brodě. 

4. Ukončení nájemní smlouvy (162/2011). Rada města 

schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 152/2006/

FO na byt č. 2, Náměstí Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 

s paní Andreou Košatovou k 31. 08. 2011. 

5. Anna - sociální sluţby pro seniory- návrh na změny  

v sazebníku fakultativních sluţeb (163/2011). Rada města 

souhlasí s navrţenými změnami v ceníku fakultativních slu-

ţeb poskytovaných v příspěvkové organizaci města Český 

Brod Anna – sociální sluţby pro seniory s platností od 01. 

08. 2011, na základě ţádosti, která je přílohou originálu zápi-

su k tomuto usnesení. 

6. Návrh na uzavření smlouvy o provedení auditu za rok 

2011 (164/2011). Rada města I. schvaluje uzavření smlouvy 
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o provedení auditu hospodaření Města Český Brod za rok 

2011, mezi Městem Český Brod a firmou Atlas Audit s. r. o. 

Čelákovice, ve znění, které je přílohou originálu zápisu toho-

to usnesení; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Ja-

kuba Nekolného podpisem uvedené smlouvy. 

7. Uzavření smlouvy o přijetí dotace na pořádání farmář-

ských trhů (165/2011). Rada města I. schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí Grantu z prostředků Revol-

vingového fondu Ministerstva ţivotního prostředí Městu 

Český Brod na pořádání farmářských trhů, ve znění které je 

nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení; II. 

pověřuje podpisem uvedené smlouvy starostu města Český 

Brod Bc. Jakuba Nekolného; III. ukládá vedoucí finančního 

odboru zapracovat částku potřebnou na realizaci tohoto pro-

jektu ve výši 149800 Kč do rozpočtového opatření k roz-

počtu Města Český Brod na rok 2011. 

9. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 

(166/2011). Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

Český Brod schválit vydání obecně závazné vyhlášky města 

Český Brod č. 1/2011, kterou se ruší obecně závazná vyhláš-

ka města Český Brod č. 12/2005 o veřejném pořádku, čistotě 

města a pořádání veřejných hudebních produkcí ve znění 

přílohy, která je součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

10. Jmenování členky komise ţivotního prostředí 

(167/2011). Rada města jmenuje Mgr. Irenu Fuchsovou, 

bytem Na Cihelně 1334, Český Brod, členkou komise ţivot-

ního prostředí. 

11. Víceúčelové hřiště v parku Škvárovna, smlouva o dílo 

(168/2011). Rada města I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo 

na vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem  

v parku Škvárovna s firmou SIBERA SYSTÉM s. r. o. VÝ-

STAVBA SPORTOVIŠŤ, Obránců Míru 1168, 250 02 Stará 

Boleslav v celkové výši 474924 Kč s DPH; II. pověřuje Bc. 

Jakuba Nekolného, starostu města Český Brod, podpisem 

smlouvy o dílo na výstavbu tohoto hřiště. 

12. Zřízení technologického centra Města Český Brod – 

hodnotící komise (169/2011). Rada města schvaluje 

hodnotící komisi pro hodnocení nabídky v uţším řízení  

a zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Zřízení techno-

logického centra Města Český Brod“ v následujícím obsaze-

ní včetně náhradníků: 

Bc. Jakub Nekolný (člen) – Mgr. Pavel Janík (náhradník), 

Ing. Aleš Kašpar (člen) – Mgr. Klára Uldrichová, MPA 

(náhradník), Ing. Irena Vomáčková (člen) – Jaroslava Sahu-

lová (náhradník), Tomáš Hor (člen) – Jiří Šimek (náhradník), 

Mgr. František Janík (člen) – MUDr. Petr Blaţek 

(náhradník). 

14. Naučná stezka „Údolím Šembery“ – smlouva o spolu-

práci (170/2011). Rada města I. schvaluje smlouvu o spolu-

práci k naučné stezce „Údolím Šembery“ v rámci projektu 

„Přívětivý Český Brod“ mezi Městem Český Brod, Husovo 

70, 282 01 Český Brod a 01/71 ZO ČSOP Koniklec, Chvalo-

va 11, 130 00 Praha 3; II. Pověřuje starostu města Český 

Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem této smlouvy. 

15. Schválení plakátu pro konání farmářských trhů 

(171/2011). Rada města schvaluje podobu plakátu pro koná-

ní osmi farmářských trhů, financovaných z prostředků Re-

volvingového fondu MŢP pro projekt „Podpora zahájení 

pravidelného pořádání farmářských trhů ve Městě Český 

Brod“. Plakát je součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

16. Výběrové řízení: Pěstební, těţební a ostatní činnosti 

pro lesy města Český Brod jmenování komise pro oteví-

rání obálek a hodnocení nabídek (172/2011). Rada města 

schvaluje hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení 

úplnosti a hodnocení nabídek a zadávací dokumentace  

k veřejné zakázce „Pěstební, těţební a ostatní činnosti pro 

lesy města Český Brod“ v následujícím obsazení včetně ná-

hradníků: 

Bc. Jakub Nekolný (člen) – Ing. Aleš Kašpar (náhradník), 

Mgr. František Janík (člen) – Ing. Jan Přikryl (náhradník), 

Josef Novák (člen) – Ing. Eva Čokrtová (náhradník), 

Ing. Jan Kopáček (člen) – Ing. Helena Pijálková (náhradník), 

Ing. Rostislav Vodička (člen) – Ing. Irena Vomáčková 

(náhradník). 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města 

Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 

 

Souhrn z 15. řádného jednání rady města,  

konaného dne 30. 6. 2011 od 16:00 hodin  

v kanceláři starosty města 

 
1. Kontrola plnění smluvních podmínek Úřadem pro za-

stupování státu ve věcech majetkových (173/2011). Rada 

města bere na vědomí zápisy o výsledku místního šetření ze 

dne 13. 06. 2011 týkající se kontroly plnění smluvních pod-

mínek bezúplatného převodu pozemků od Úřadu pro zastu-

pování státu ve věcech majetkových u následujících pozem-

ků: 

a) celý areál nemocnice s poliklinikou Český Brod (k. ú.  

a obec Český Brod), 

b) pozemek KN p. č. 1079/3 a KN p. č. st. 1580 – veřejné 

prostranství kolem bytového domu čp. 1256 a pozemek pod 

bytovým domem čp. 1256 – věţák na sídlišti Jahodiště (k. ú. 

a obec Český Brod), 

c) pozemky KN p. č. 175 a KN p. č. 176 – hřiště ve Štolmíři 

(k. ú. Štolmíř), 

d) pozemky KN p. č. 1079/1, KN p. č. 1079/4, KN p. č. 

1079/5 (k. ú. a obec Český Brod) – pozemky na sídlišti Jaho-

diště mezi bytovými domy a kolem víceúčelového hřiště, 

e) pozemek KN p. č. 648/7 (k. ú. Liblice u Českého Brodu), 

f) podíl 1/2 pozemku KN p. č. 226/19 (k. ú. a obec Český 

Brod) pozemek na sídlišti Jahodiště, 

g) pozemek PK 514/1 díl 3 (k. ú. Český Brod), 

h) pozemek KN p. č. 226/9 (k. ú. a obec Český Brod) – po-

zemek v oblasti sídliště Jahodiště, 

i) pozemek KN p. č. 226/5 (k. ú. a obec Český Brod) – poze-

mek v oblasti sídliště Jahodiště. 

2. Vyhlášení záměru na prodej částí pozemků v k. ú. Štol-

míř (174/2011). Rada města vyhlašuje záměr na prodej částí 

pozemků v k. ú. Štolmíř. Jedná se o část pozemku KN p. č. 

13 vytyčenou geometrickým plánem č. 867–46/2011 ze dne 

02. 06. 2011 označenou jako pozemek 13/2 o výměře 44 m2 

a část pozemku KN p. č. 16/1 vytyčenou geometrickým plá-

nem č. 867–46/2011 ze dne 02. 06. 2011 označenou jako 

pozemek 16/4 o výměře 50 m2 v k. ú. Štolmíř, předem urče-

nému zájemci: Martin Borovský, Bulharská 1064, 282 01 

Český Brod, za cenu 400 Kč/m2. 

3. Pěstební, těţební a ostatní činnosti pro lesy města Čes-

ký Brod 2011 – 2021, vyhodnocení nabídek, návrh na 

výběr dodavatele prací. (175/2011). Rada města I. bere na 

vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 22.  

Českobrodský zpravodaj doporučuje: 

www. kulturainfo-cesbrod.cz 
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06. 2011, kde je jako nejvýhodnější označena nabídka spo-

lečnosti Kolínská lesní společnost s. r. o., IČ 26168693, se 

sídlem: Hradišťko I, Pobřeţní 151, 280 02 Kolín; II. určuje  

v souladu s doporučením hodnotící komise, vítězem výběro-

vého řízení na veřejnou zakázku „Pěstební, těţební a ostatní 

činnosti pro Lesy Města Český Brod“ Kolínskou lesní spo-

lečnost s. r. o., Hradišťko I, Pobřeţní 151, 280 02 Kolín; III. 

pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 

podpisem smlouvy o dílo se společností Kolínská lesní spo-

lečnost s. r. o., IČ 26168693, se sídlem: Hradišťko I, Pobřeţ-

ní 151, 280 02 Kolín; IV. pověřuje starostu města Český 

Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem Oznámení zadavatele 

o výběru nejvhodnější nabídky a Oznámení o vyloučení  

z další účasti na zadávacím řízení. 

4. Vyúčtování vodného a stočného za rok 2010 

(176/2011). Rada města bere na vědomí celkové vyúčtování 

všech poloţek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro 

vodné a stočné pro Město Český Brod za rok 2010. 

5. Souhlas s rozpočtem – rekonstrukce interny 

(177/2011). Rada města souhlasí s rozpočtem investice  

v celkové výši 2708638 Kč firmy Českobrodská nemocnice 

s. r. o., IČ: 28529421, se sídlem Ţiţkova 282, Český Brod na 

rekonstrukci oddělení interny a to v souladu s článkem IV. 

odstavec 3. Smlouvy o nájmu č. 16/2007 OSM ze dne 08. 

02. 2007. 

6. Štolmíř – vodovod a kanalizace – výběr zhotovitele 

stavby (178/2011). Rada města I. pověřuje vedoucí odboru 

správy majetku města jako kontaktní osobu projednání se 

společností Stavební poradna spol. s r. o., která pro město 

zajistí výběrové řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách na zhotovitele investičních akcí: 

1. Český Brod – vodovod městská část Štolmíř 

2. Český Brod – kanalizace městská část Štolmíř 

a předloţit návrhu hodnotící komise k rozhodnutí radě měs-

ta. 

II. souhlasí s podmínkami uvedenými v příloze Oznámení  

o zakázce, která je nedílnou součástí originálu zápisu k to-

muto usnesení. 

7. Zřízení technologického centra Města Český Brod – 

výběr nejvhodnější nabídky (179/2011). Rada města I. 

určuje vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku 

„Zřízení technologického centra Města Český Brod“ společ-

nost CALEUM s. r. o., Na Pankráci 129/1724, 140 00 Praha 

4; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekol-

ného podpisem dokumentu „Oznámení zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky“. 

8. Prodlouţení povolení k pořádání trhů (180/2011). Rada 

města schvaluje pořádání trhů jednou týdně od 01. 07. 2011 

do 31. 08. 2011 paní Janou Alešovou, Praha za podmínek 

uvedených v původní nabídce ze dne 04. 05. 2011, která byla 

přílohou usnesení ze dne 18. 05. 2011. 

9. Schválení prodejního a provozního řádu farmářských 

trhů v Českém Brodě (181/2011). Rada města 

schvaluje prodejní a provozní řád farmářských trhů v Čes-

kém Brodě, s platností od 1. 7. 2011 ve znění, které je sou-

částí originálu zápisu k tomuto usnesení. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města 

Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 

Souhrn z 8. řádného zasedání zastupitelstva 

města, konaného dne 15. 6. 2011 od 18:00 hodin 

v obřadní síni českobrodské radnice 

 
1. Závěrečný účet 2010 Město Český Brod (25/2011). Za-

stupitelstvo města I. souhlasí bez výhrad s celoročním hos-

podařením města Český Brod podle rozpočtu na rok 2010; II. 

schvaluje přidělení hospodářských výsledků do fondů hospo-

dářské činnosti. Znění závěrečného účtu, včetně výsledků 

hospodaření a zprávy auditora o přezkoumání účetní závěrky 

za rok 2010, je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 

2. Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2011 pro 

město Český Brod (26/2011). Zastupitelstvo města 

schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2011 

pro Město Český Brod ve znění přílohy, která je nedílnou 

součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. Rozpočtové 

příjmy se zvyšují na 170167,78 tis. Kč, rozpočtové výdaje 

provozní se zvyšují na 127757,78 tis. Kč, rozpočtové výdaje 

investiční se zvyšují na 48394 tis. Kč, poloţka financování 

se mění z přebytku 4229 tis. Kč na schodek ve výši 5984 tis. 

Kč. 

3. Koupě pozemku č. 785/4 dle KN v k. ú. Liblice u Čes-

kého Brodu (27/2011). Zastupitelstvo města I. schvaluje 

koupi pozemku KN č. 785/4 o výměře 2 m2 v k. ú. Liblice  

u Českého Brodu a obci Český Brod od Povodí Labe státní-

ho podniku, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové za 

celkovou cenu 900 Kč; II. pověřuje starostu města Český 

Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem kupní smlouvy na 

výše uvedený pozemek. 

5. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 (28/2011). 
Zastupitelstvo města schvaluje vydání obecně závazné vy-

hlášky města Český Brod č. 1/2011, kterou se ruší obecně 

závazná vyhláška č. 12/2005 o veřejném pořádku, čistotě 

města a pořádání veřejných hudebních produkcí. 

6. Kontrolní výbor (29/2011). Zastupitelstvo města I. 

schvaluje tajný způsob volby předsedy a členů kontrolního 

výboru; II. volí volební komisi ve sloţení: Jaromír Fischer, 

Jan Firbas, Mgr. František Janík. 

7. Směrnice o hospodaření v městských lesích Český 

Brod (30/2011). Zastupitelstvo města schvaluje 

směrnici o hospodaření v městských lesích Český Brod. 

8. Petice ohledně dopravy ve Zborovské ulici (31/2011). 

Zastupitelstvo města I. bere na vědomí petici občanů zastou-

penou petičním výborem ve sloţení Ing. Jaroslav Petrásek 

ml. bytem Zborovská 1025 a Ing. Jaroslav Petrásek st. bytem 

Zborovská 1025; II. ukládá odboru dopravy MěÚ Český 

Brod obsah petice posoudit a petici vyřídit. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města 

Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 

 

 

 

Podrobnosti a další informace  

také na www.cesbrod.cz 
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 Z deníku Městské policie  
květen 2011 

Blokové pokuty na místě zaplacené  28.000 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku  32.000 Kč 

Parkovací automaty  95.143 Kč  

Poplatky za trţnici  10.710 Kč 

Celkem  165.853 Kč 

Odchyt psů 1× předáno majiteli, 3× útulek Lysá n. Labem. 

Součinnost s odbory při MěÚ Český Brod – 1× s odborem 

dopravy, 1 s odborem ţivotního prostředí, 2× s odborem 

vnitřních věcí. 

Přestupky majetkové – krádeţe, 3 × Penny market, 1× Lidl 

– předvedení na PČR. 

Nádraţí porušování tabákového zákona, – 0×  

Zajištění provozu parkovacích automatů – denně 

Sběr injekčních stříkaček – 1× ul. Husovo nám., 2× ul. 

Jungmannova, 2× Nám. A z Pardubic, 1× Palackého 

  

Dohled nad VP a dopravou při konání závodu veteránů 

Memoriál Otakara Jeníka. 

Při kontrole osádky vozidla zjištěno, ţe řidič nevlastní 

ŘP – předáno PČR. 

Měření rychlosti v ul. Kollárova. 

Nález mobilního telefonu NOKIA – předán majiteli. 

Oznámení o pohybu podezřelých osob na náladovém 

nádraţí Č. Brod – prověřeno s negativním výsledkem. 

Oznámení PČR o leţící ţeně v příkopu u silnice směr 

Štolmíř – podnapilá ţena byla odvezena do obce Štol-

míř. 

Oznámení o výskytu vozidla bez RZ v ul. Kollárova, 

vozidlo se zde nenacházelo a později bylo spatřeno 

v ul. Ţelivského – osádka romské národnosti – předáno 

PČR. 

Odchyt psa u veterinární nemocnice Český Brod – pře-

voz do útulku v Lysé nad Labem. 

Měření rychlosti v obci Poříčany. 

Oznámení o poškození podjezdu v ul. Zborovská – 

odtrţená betonová stropní část – společně 

s technickými sluţbami Č. Brod zajištěno označení 

překáţky + předáno PČR z důvodu dopravní nehody 

neznámého pachatele.  

Zjištění otevřeného vozidla v ul. Na Cihelně – vyrozu-

mění majitele, který si vozidlo zajistil. 

Oznámení o vozidlech parkujících na zeleni v ul. Jung-

mannova – 4× výzva pro nepřítomného pachatele pře-

stupku. 

Spolupráce s PČR při zadrţení osoby v celostátním pát-

rání – osoba převezena k výkonu trestu odnětí svobody. 

Kontrola nádraţí, vestibulu, čekárny a podchodu ohledně 

dodrţování tabákového zákona a veřejného pořádku – denně 

Kontrola hřbitova a parkoviště u hřbitova – denně. 

Upozorňování fyzických a právnických osob na dodrţování 

místních vyhlášek. 

Kontrolní činnost nad dodrţováním uklízení psích exkre-

mentů majiteli psů. 

Zvýšená kontrola ţáků před vyučováním z důvodu kouření 

v okolí škol a poškozování oplocení domů a elektrických 

rozvodných skříní. 

Jan Svoboda, velitel MP 

Z deníku Městské policie  
červen 2011 

Blokové pokuty na místě zaplacené 26.000 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku 27.500 Kč 

Parkovací automaty 94.444 Kč  

Poplatky za trţnici 7.110 Kč 

Celkem 155.054 Kč 

Odchyt psů – 1× útulek Lysá nad Labem  

Součinnost s odbory při MěÚ Český Brod – 3× 

s odborem dopravy, 1× sociální odbor 

Přestupky majetkové – 1× Lidl  

Nádraţí porušování tabákového zákona – 1×  

Zajištění provozu parkovacích automatů – denně 

Sběr injekčních stříkaček – 1× ul. Prokopa Velikého, 1× 

ul. Jungmannova, 1× park u Šembery 

Zadrţení osoby podezřelé ze spáchání trestného činu 

krádeţe – předána PČR 

Odchyt psa u tenisových kurtů – převoz do útulku v Lysé 

nad Labem 

Měření rychlosti v ul. Kollárova 

Měření rychlosti v obci Poříčany 

Měření rychlosti v obci Doubravčice 

Měření rychlosti v obci Krupá 

Prověření oznámení o loupeţném přepadení – předáno 

PČR z důvodu podezření TČ 

Oznámení o mrtvé kočce v ulici Na Křemínku – cestou 

TS zajištěno odstranění uhynulého zvířete 

Zajišťování veřejného pořádku při koncertu „Kašpárek 

v rohlíku“ 

Nález platební karty – předáno na pobočku banky + vy-

rozumění majitele karty  

Usměrňování dopravy v ulici krále Jiřího při stěhování 

tiskařského stroje  

Zajištění dopravy při zkoušce průchodnosti kanálů 

v ulici Prokopa Velikého  

Součinnost s odborem sociálních věc při odebrání dítěte 

Řešení krádeţe v prodejně LIDL – vyřešeno blokově 
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Kontrola nádraţí, vestibulu, čekárny a podchodu ohledně 

dodrţování tabákového zákona a veřejného pořádku – 

denně 

Kontrola hřbitova a parkoviště u hřbitova – denně  

Upozorňování fyzických a právnických osob na dodrţování 

místních vyhlášek 

Kontrolní činnost nad dodrţováním uklízení psích exkre-

mentů majiteli psů 

Zvýšená kontrola ţáků před vyučováním z důvodu kouření 

v okolí škol a poškozování oplocení domů a elektrických 

rozvodných skříní 

Jan Svoboda, velitel MP 

Budoucnost silniční dopravy v Českém Brodě 

 
Jistě mnoho občanů si povšimlo, že na křižovatkách uliční 

sítě v Českém Brodě a to křižovatek u Kouřimské brány,  

u Karmy a před ZZN (hospodářské družstvo), bylo provádě-

no sčítání automobilů (i moto) od 5-22 hodiny, které prová-

děl ing. Klindera Vladimír (dopravní inženýr).  

 

Odhodlal se k tomu z důvodu předpokládaného sčítání 

(podrobného) odsouhlaseného na jednání zastupitelstva, 

nejdříve vybranou firmou (později studenty gymnázia a SEŠ 

Liblice), hlavně pro návrh nového územního plánu města, 

ale i z důvodu stíţnosti občana v Kollárově ulici (i v noční 

době)? Ing. Klindera zpracoval zjištěné sčítání, je i členem 

dopravní komise města a spolupracuje i s vedoucím doprav-

ního odboru, který provede sčítání dopravy v červnu 2011 

(budou provádět studenti na celém území města ve vybra-

ných křiţovatkách), uvaţuje se i se sčítáním rekreační do-

pravy (sobota, neděle)? 

Ing. Klindera předloţí podrobnější výsledky na červnovém 

jednání zastupitelstva Českého Brodu s eventuelním vysvět-

lením. Zjištěné výsledky sčítání předá ing. Klindera bezplat-

ně všem zastupitelům, kde ochotně podá podrobnější infor-

mace na poţádání zastupitelů. Ing. Klindera téţ rád můţe 

spolupracovat se zpracovatelem připravovaného územního 

plánu města pro budoucí období 2010-2022. 

Stručně mohu uvést, ţe např. ulice Prokopa Velikého (od 

Kouřimské brány) je zatíţena hlavně nákladovou dopravou 

(10 t a více) – (272 + 137 = 1220 j. v. (5-22 hod.).  

V přepočtu na j. v. 5 313 j. v. V ul. Jungmannova 

(jednosměrná) 3 643 j. v. /17 hod a v ul. Koulově (oba smě-

ry 7 705 j. v. /17 hod.). U křiţovatky před Karmou bylo v ul. 

Koulova 8 507 j. v. /17 hod. Klučovská 5 649 j. v., Zborov-

ská 4 415 j. v., v Chobotě 1 278 j. v./16 hod. 

Nejzatíţenější křiţovatkou ve městě bude Koulova – Krále 

Jiřího (před hospodářským druţstvem – ZZN). V profilu 

(oba směry) Koulova 9 265 j. v./16 hod., Krále Jiřího 

(centrum) 5 824 j. v., Zborovská 8 744 j. v., Krále J. (ČD) 

1 684 j. v. 

Celou akci provedl ing. Klindera bez nároku na finanční 

odměnu, chce pouze pomoci při řešení dopravního opatření 

ve městě. Rozhodovat by mělo po doručení svých komisí 

zastupitelstvo města Českého Brodu. 

Téţ výsledky sčítání těchto 3 křiţovatek umoţní event. 

smysluplné rozhodnutí řešení křiţovatky Koulova – Krále 

Jiřího (před ZZN), negaci okruţní křiţovatky, dopad vjezdu 

a výjezdu ze ZZN do event. okruţní křiţovatky povede ke 

kolapsu, téţ vliv pěších do křiţovatky vţdy velice zhorší 

prostupnost automobilové dopravy při příjezdu vlaků 

(hlavně do Prahy). Přechody pro pěší budou min. posunuty od 

křiţovatky (stáv.) o 10 m od křiţovatky na všechna ramena! 

Ing. Klindera jiţ před tímto sčítáním na dopravní komisi 

(duben 2011) předloţil moţnost obchvatu města Českého 

Brodu (na východ od Liblic), rychlostní komunikaci (2×2) 

pruhy s úrovňovými křiţovatkami na silniční síti III. tř. Libli-

ce-Bylany, Liblice-Lstiboř a II. tř. Č. Brod-Klučov 

s napojením do křiţovatky I/12 Praha-Kolín-Kostelec n. Č. l. 

na křiţ. III. tř. Kounice-Bříství (jiţ dříve připravený obchvat, 

vţdy na východ od Kounic). Byla by to komunikace 

(tangenciála Prahy) hlavně pro nákladovou dopravu (jiţ dříve 

uvedeno v dřívější dopravní studii VÚC – velké územní celky 

- 1993 nechaná rezerva mezi obchodními centry Lídl – Pen-

ny), neřeší dopravní zatíţení Č. Brodu. Tento obchvat by hra-

dil středočeský kraj. Úsek v k. ú. Č. Brodu 5,5 km, Kounice 

1,5 km/max. stoupání 4,3%! Jsou však i jiné obchvaty Č. Bro-

du – neřeší tento problém, dle mého prioritní. 

V Českém Brodě-Liblicích 12. 6. 2011 zpracoval: Ing. Vladi-

mír Klindera dipl. ing. městského ing., ul. Bylanská 71, Český 

Brod – Liblice 

(ponecháno v původním znění bez úprav, pozn. red.) 

V Pošembeří se o finance  

hlásí rekordních  

35 projektů 

 
REGION POŠEMBEŘÍ – Do IV. výzvy dotačního programu 

LEADER se v regionu Pošembeří přihlásilo dosud nevída-

ných 35 projektů. Jejich celková požadovaná suma dotací 

více než dvojnásobně převýšila pětimilionovou alokaci pro 

jarní kolo. Netřeba však věšet hlavu, pro podzimní výzvu je 

připraveno přes sedm milionů korun. 

Jiţ tradičně byl největší zájem o téma „Náš domov – dobré 

místo pro současný i budoucí ţivot“, který umoţňuje investo-

vat do občanské vybavenosti pro volnočasové, kulturní, spor-

tovní a jiné aktivity. Celkem 19 projektů z této oblasti se na 

celkové poţadované částce dotací podílelo více neţ 52 pro-

centy. Tematický okruh „Náš domov – atraktivní obce pro 

bydlení a relaxaci“ s osmi přijatými projekty se na celkové 

poţadované dotaci podílí 22 procenty. Tato oblast podporuje 

koncepční estetizaci obcí, obnovu zeleně a bezpečných cest 

do škol či zaměstnání. Velký důraz je kladen na zachování 

genia loci daného místa. V této výzvě poprvé významně oţila 

oblast „Návrat ke kořenům – cestou našich předků“. O finan-

ce na obnovu movitých i nemovitých kulturních a přírodních 

památek se tentokrát uchází šest projektů. Jejich podíl na cel-

kové poţadované sumě činí přes 23 procent. 

Dosud nepříliš vyuţívaná oblast „Příměstský turistický ruch – 

i za humny je hezky“ i nyní přilákala pouze jednoho odváţ-

livce z řad podnikatelů. Přitom mohou získat prostředky na 

podporu a modernizaci malokapacitních ubytovacích zařízení 

včetně rekreačních a sportovních ploch. „Doufáme, ţe podni-

katelům budeme moci vyjít mnohem více vstříc. Na jaro 2012 

připravujeme další dvě zcela nová témata určená právě jim,“ 

slibuje ředitel obecně prospěšné společnosti Region Pošembe-

ří Miloslav Oliva. Kdo uspěl? 

Po prvním kole výběru projektů v Místní akční skupině Regi-

on Pošembeří, které ukončilo jednání pléna MAS 14. června, 

bude probíhat druhé kolo na Státním zemědělském a inter-

venčním fondu. Konečné výsledky bychom mohli znát na 

podzim tohoto roku.  
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Farmářské trhy v Českém Brodě 

 
Město Český Brod se rozhodlo vrátit pořádáním v současné 

době velmi moderních farmářských trhů do svého centra 

tradiční staré zvyklosti. Tím chce umožnit svým občanům  

i návštěvníkům města zakoupit čerstvé ovoce, zeleninu, květi-

ny, vejce a další produkty, vypěstované nebo vyrobené v blíz-

kém okolí. Záměrem města je podpořit místní drobné země-

dělce a podnikatele, místní výrobky či ekologicky šetrně pěs-

tované produkty. Pravidelně opakující se trhy také zprostřed-

kovávají občanům možnost komunikace s ostatními obyvateli 

a zavádějí novou místní tradici. 

 

Pořádání farmářských trhů bylo podpořeno z revolvingového 

fondu Ministerstva ţivotního prostředí. Ze získané dotace 

budou pořízeny stánky (viz obrázek) a také zajištěna propa-

gace celé akce. Trhy se budou konat v pátek, jednou za čtr-

náct dní. První trh se uskutečnil 1. července 2011. V rámci 

projektu proběhne 8 trhů. Kdyţ se trhy osvědčí, budou ná-

sledně pořádány kaţdý týden aţ do podzimních měsíců. 

Stánky budou také vyuţity pro výroční trhy, například před 

Vánocemi či Velikonocemi a na  městských slavnostech. 

 

 

Tímto zveme nejen všechny občany a návštěvníky města, 

ale také drobné podnikatele a zemědělce k aktivní účasti 

na farmářských trzích. Zapůjčení stánku je zdarma.  

V případě vašeho zájmu se prosím obracejte na paní Pet-

ru Strakovou na tel. 321 612 164 nebo na E-mail:  

strakova@cesbrod.cz.  

Petra Straková 

Upozornění na omezení dopravy 
 

Od pátku 1.7.2011,  budou pravidelně kaţdý pátek aţ do 

října probíhat v Českém Brodě  na náměstí Arnošta 

z Pardubic farmářské trhy, bude v souvislostí s touto akcí 

kaţdý pátek po dobu konání trhů  uzavřen pro dopravu 

v době od 7:00 do  18:00 úsek místní komunikace na Nám. 

Arnošta z Pardubic a to od  pobočky GE Money Bank 

k prodejně firmy Ason (viz mapka dole). 

Zdroj:  
www.cesbrod.cz/? 

amount=0&blogid=1&lang=CZ&query=trhy&allsections=0 

Rozhodnutí o uzávěrce na: http://www.cesbrod.cz/

media/8/05_pdf/11655-11%20Uzavirka%20farmarske%20trhy.pdf 



 s t r a n as t r a n a   1111               Českobrodský  ZPRAVODAJ  č e r v e n e c  č e r v e n e c  ––   s r p e n  s r p e n  20112011 

11 

Potřebujeme regulovat pohyb psů? 

 
Váţení spoluobčané, stejně jako jiná města (a nejen v naší republice) se i Český Brod potýká s ne vţdy zodpovědným chová-

ním drţitelů psů. Někdy je to neustále opakovaný problém znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy, jindy vol-

ně pobíhající psi, kteří nejen ţe neposlouchají svého pána, ale někteří i obtěţují nebo napadají ostatní psy, případně lidi. 

Abychom se dozvěděli názory obyvatel města, připravili jsme otázku týkající se moţností volného pohybu psů (pohyb bez 

vodítka) a na základě Vašich odpovědí budeme koncipovat obecně závaznou vyhlášku regulující pohyb psů po městě Český 

Brod. 

 

U níţe připojené otázky zaškrtněte, prosím, jednu z variant. 

Povaţujete za vhodné, aby:  

o byla umoţněna chůze psa bez vodítka neomezeně? 

o byla povinná chůze psa s vodítkem všude, kromě určených ploch a prostorů, kde je umoţněn volný pohyb psů?  

 Pro volný pohyb psů navrhuji: 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

o byly přesně vymezeny prostory, kde je přikázán pohyb psů s vodítkem, v ostatních prostorech by byl moţný volný 

pohyb psů? 

 Pro povinný pohyb psů s vodítkem navrhuji: 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

 

Jistě se rozpoutá vášnivá diskuse o způsobu regulace i o vhodných veřejných prostranstvích. Byli bychom rádi, kdybyste se 

pokusili na problém nahlíţet věcně, bez emocí a s ohledem na potřeby jak pejsků a jejich drţitelů, tak na potřeby zbývající 

populace. Určitě si také ponecháváme moţnost rozhodnout o „nedotknutelnosti“ některých ploch, např. městského parku, 

kde je pro „pejskaře“ vymezena pouze pěšina podél Šembery. 

Anketní lístek můžete odevzdat do schránky na budově radnice, nebo do podatelny zdejšího městského úřadu. 

Bc. Jakub Nekolný, starosta Města Český Brod  (pro zachování celistvosti ČBZ můžete použít volně vložený anketní lístek) 

Technické sluţby informují… 

 
Slavnostní certifikace Ethnic Friendly zaměstnavatelů pro-

běhla dne 23. června 2011, Evropský dům (Jungmannova 24, 

Praha 1) 

 

Značku Ethnic Friendly zaměstnavatel zaštiťuje Ministerstvo 

práce a sociálních věcí ČR. 

Slavnostně byly předány certifikáty Ethnic Friendly zaměst-

navatelům: 

Fokus o. s., středisko sociální firma Jůnův statek 

Frutana Gold s.r.o. 

Gerlich Odry s.r.o. 

Lesy Ţlutice, s.r.o. 

Město Hodonín 

Muzeum romské kultury 

Sociální firma Slunečnice o. s. 

Stavzem s.r.o. 

T-SOFT a.s. 

Technické sluţby Český Brod 

Wistron InfoComm (Czech), s.r.o. 

Značka Ethnic Friendly zaměstnavatel oceňuje zaměstnava-

tele, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky od-

lišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu 

dlouhodobě naplňují. www.ethnic-friendly.eu 

Výdej hnědých nádob pro svoz bioodpadu 
 

Na základě potvrzení termínu dodávky firmy MEVATEC, 

která dodá v souladu s podepsanou smlouvou nové nádoby 

pro svoz bioodpadu, bude probíhat výdej těchto nádob takto: 

 

Od 20. 7. 2011 vţdy v době od 07.00 – 14.30 hodin bude 

výdej nádob pro svoz bioodpadu prováděn v Technických 

sluţbách Český Brod na adrese Palackého 339, Český Brod . 

Pro občany Českého Brodu, Liblic, Zahrad, Štolmíře budou 

tyto nádoby vydávány na základě podepsané smlouvy o pro-

nájmu zdarma po předloţení občanského průkazu. 

Ing. Kruliš, řed. TS 

 

Technické sluţby v Českém Brodě vyuţívají 

veřejně prospěšné práce k dobru města 

 
„Již třetím rokem v Technických službách Český Brod nespo-

léháme jen na kmenové zaměstnance, ale využíváme služeb 

pracovníků vykonávající veřejnou službu, veřejně prospěšné 

práce, ale také hříšníků odpykávající si alternativní tresty 

uložené soudem“, uvedl ředitel Technických služeb Ing. Mi-

roslav Kruliš. 

Před třemi lety vedení města delegovalo na technické sluţby 

činnosti týkající se vykonávání veřejné sluţby a alternativ-
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Ilustrační foto  
TS Český Brod 

ních trestů. Díky skvělé spolupráci 

s Úřadem práce v Kolíně jsou kaţdo-

ročně vytvářena pracovní místa pro 

lidi, kteří se marně snaţí sehnat práci. 

Jedná se o projekt, který je v rámci 

Operačního programu Lidské zdroje  

a  z a m ě s t n a n o s t  f i n a n c o v á n 

z Evropského sociálního fondu a stát-

ního rozpočtu České republiky. 

V současné době se jedná o 6 pracov-

ních míst. 

Tito sezonní pracovníci plní úkoly 

týkající se úklidu a údrţby města, ale 

podílí se také na investičních akcích.  

V květnu se zapojili do výstavby veřej-

ného osvětlení v obci Zahrady, násle-

dovat bude obdobná akce v části Čes-

kého Brodu Škvárovna. „Díky spojení 

sil kmenových pracovníků a těchto 

zaměstnanců tyto úkoly plníme kvalit-

ně a navíc pro město levně,“ dodal 

Kruliš. 

Výsledkem této činnosti je i získání 

značky ETHNIC Friendly zaměstnava-

tel, která byla udělena na slavnostní 

c e r t i f i k a c i  2 3 .  če r v na  2 0 1 1 

v Evropském domě v Praze. Cenu spo-

lečně převzal starosta města Český 

Brod Bc. Jakub Nekolný a ředitel 

Technických sluţeb Český Brod Ing. 

Miroslav Kruliš. Technické sluţby 

Český Brod jsou první organizací 

v rámci technických sluţeb v ČR, která 

toto ocenění získala. TS Český Brod 

V Českém Brodě brzy začne svoz bioodpadu 

 
Technické služby Český Brod finišují při přípravě a realizaci projektu „Oddělený 

sběr a svoz odpadů v Českém Brodě“, který je podpořen ze Státního fondu životní-

ho prostředí a z Fondu soudržnosti. 

 

V měsíci květnu 2011 proběhla dvě výběrová řízení na nákup nového speciálního 

vozidla určeného pro svoz bioodpadu a na nákup bionádob k ukládání bioodpadu. 

Výběrové řízení se týkalo také dvou velkokapacitních kontejnerů pro svoz biood-

padu kontejnerovým vozem. Dodavatelem svozového vozidla bude firma A-TEC 

servis s. r. o. se sídlem ve Frýdku-Místku a nádoby pro svoz bioodpadu dodá fir-

ma Mevatec s. r. o. z Roudnice nad Labem. S oběma dodavateli byly v tomto týd-

nu sepsány smlouvy o dodávce a následně předány na jmenovaný Fond ţivotního 

prostředí. Dodávka vozidla a nádob pro svoz bioodpadu proběhne v souladu se 

smlouvami v polovině měsíce července 2011.  

Co bude dále následovat? Kaţdá domácnost v Českém Brodě, Liblicích, Zahra-

dech a Štolmíři obdrţí do poštovní schránky výzvu s termínem vydávání nových 

bionádob hnědé barvy ve třech velikostech (objem 120l, 140l a 240) a prospekt  

o likvidaci veškerého odpadu včetně bioodpadu v Českém Brodě. Výdej bionádob 

proběhne v areálu Technických sluţeb v Palackého ulici čp. 339 na základě uza-

vření smlouvy o pronájmu mezi Technickými sluţbami a konkrétním občanem. 

Biopopelnice bude vydávána zdarma. 

Zkušební provoz svozu bioodpadu bude pravděpodobně zahájen od 1. srpna 

2011.  

Termíny svozů:  
1× za 14 dnů v pondělí Český Brod  

1× za 14 dnů ve čtvrtek Liblice  

1× za 14 dnů v pátek Štolmíř a Zahrady  

Systém svozu směsného odpadu zůstává nezměněn dle platného rozdělovníku na 

týden.  

Systém svozu tříděného odpadu – svoz papíru se přesune na středu kaţdý týden. 

Bioodpad se bude na základě platné smlouvy z roku 2009 sváţet do kompostárny 

Hořátev a nadále také zůstává moţnost ukládat bioodpad ve sběrném dvoře TS 

v Palackého ulici.  

Jaká bude cena svozu bioodpadu? 
Poplatky pro občana se navyšovat nebudou.  

Co do bionádoby patří?  
Veškerý biologicky rozloţitelný odpad z kuchyně (slupky, čajové sáčky, kávová 

sedlina, zbytky brambor, zeleniny, ovoce, zbytky jídla, zbylé kousky pečiva, sko-

řápky z vajec, skořápky z ořechů, pecky z ovoce, dřevěný popel, tráva, listí, rostli-

ny, zemina, papírové obaly na vajíčka, roztrhané na kousky, pouţité papírové ka-

pesníčky, zbytky nehtů, vlasů a vousů).  

Co do nádoby na bioodpad nepatří? 
Maso, kosti, mastné pokrmy, cizorodé látky a komodity: sklo, papír, plast, tetrapa-

ky, kovy, sáčky z vysavačů, umělé hmoty všeho druhu, popel z briket, uhlí, barev-

né časopisy, smetky ze silnic, oleje, baterie, zbytky barev a laků, uhynulá zvířata, 

léky, pleny.  

Ing. Miroslav Kruliš, řed. TS 

V červnovém čísle Českobrodského 

zpravodaje byl pod článkem Výstava 

grafik Grand café Jiřího Slívy 

v českobrodské Galerii „K“ chybně 

uveden autor článku pan František 

Fuchs, správně mělo být Pavel Fuchs 

– galerista Galerie K. Tímto se za 

záměnu jmen oběma pánům omlouvá-

me. 

Tiskařský šotek si zařádil ve stejném 

čísle i v článku Husův kámen v parku 

(editorialu): v prvním odstavci vy-

padla jedna nula ve váze balvanu, 

takţe správná hmotnost kamene je 

2800 kg. Dále – první věta v třetím 

odstavci má správně znít: „Kolem 

něho je rozmístěno sedm menších 

kamenů se jmény představitelů hu-

sitského hnutí a předních husit-

ských vojevůdců…“ 

 

Čtenářům se za řádění redakčního 

šotka velmi omlouváme.  

 

Za redakci ČBZ Zdenka Bočková 

Omluva 
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NAUČNÁ LITERATURA: 

BOLT, USAIN: MŮJ PŘÍBĚH: 9.58: NEJRYCHLEJŠÍ MUŽ SVĚTA (65. 

POLE) 

BONĚK, JAN: VLADIMÍR KOMÁREK ZNÁMÝ NEZNÁMÝ (EMINENT) 

BRDIČKA, JAN: VLADIMÍR RÁŽ: PŘÍBĚH PRVNÍHO MILOVNÍKA (ČAS) 

DITRYCH, BŘETISLAV: PROTI RUDÉMU BARONOVI: PILOTI A LETEC-

KÁ ESA V 1. SVĚTOVÉ (PRAŽSKÁ VYDAVATELSKÁ SPOLEČNOST ; 

EPOCHA) 

DROZDKOVÁ, LUDMILA: SKLÁDÁNÍ ČAJOVÝCH SÁČKŮ = TEA BAG 

FILDING (GRADA PUBLISHING) 

HANZLÍK, FRANTIŠEK: BEZ MILOSTI A SLITOVÁNÍ: B. REICIN FANA-

TIK RUDÉHO TERORU (OSTROV) 

JUNEK, MAREK A KOL.: SVOBODNĚ!: RADIO SVOBODNÁ EVROPA 

1951-2011 (RADIOSERVIS) 

KARHAN, TOMÁŠ: HOMEOPATIE A DĚTI: AKUTNÍ NEMOCI, BĚŽNÉ 

ÚRAZY, KOŽNÍ OBTÍŽE, PROBLÉMY ŠKOLÁKŮ (GRADA PUB-

LISHING) 

KOSATÍK, PAVEL: ČESKÁ INTELIGENCE: OD JAROSLAVA GOLLA PO 

MAGORA (MLADÁ FRONTA) 

KOSSERT, ANDREAS: CHLADNÁ VLAST: HISTORIE ODSUNUTÝCH 

NĚMCŮ PO ROCE 1945 (HOST) 

KRÁLIKOVÁ, MONIKA: PLETENÍ KOŠÍKŮ Z PAPÍROVÝCH PRAMENŮ 

(GRADA PUBLISHING) 

MERTIN, VÁCLAV: VÝCHOVNÉ MALIČKOSTI: PRŮVODCE VÝCHO-

VOU DÍTĚTE DO 12 LET (PORTÁL) 

NEDVĚD, PAVEL: MŮJ OBYČEJNÝ ŽIVOT: BĚH OD REVOLUCE DO 

EVROPY A KE ZLATÉMU MÍČI (ARGO) 

NÝVLTOVÁ, DANA: FEMME FATALE ČESKÉ AVANTGARDY: MARIE 

MAJEROVÁ - ČESKÁ KOMUNISTKA VE VÍRU FEMINISMU 

(AKROPOLIS) 

PARIK, PAVLA: TVOŘÍME A STAVÍME SE ŠIMONEM: ROZVOJ KREA-

TIVITY PRO MALÉ ARCHITEKTY (COMPUTER PRESS) 

ROHÁL, ROBERT: IVA JANŽUROVÁ A JEJÍ ŽIVOTNÍ ROLE (PETRKLÍČ) 

ROJOVÁ SÍTA, VĚRA: JÓGA, HRY A POHÁDKY: SOUSTŘEDĚNÍ, POZI-

TIVNÍ VZTAHY, OBRATNOST A DRŽENÍ TĚLA (PORTÁL) 

SVOBODA, TOMÁŠ: VELKÁ KNIHA O MALÝCH BUNKRECH: ČESKO-

SLOVENSKÉ LEHKÉ OPEVNĚNÍ 1936-1938 (MLADÁ FRONTA) 

ŠOPOVOVÁ, JOLANA: JIŘÍ MUCHA (JOLANA ŠOPOVOVÁ) 

TRETERA, IVO: VZPOMÍNKY NA BOHUMILA HRABALA A NA ŽIVOT 

VŮBEC (PASEKA) 

VELKÉ DĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ. 9. DÍL, 1683-1740 (PASEKA) 
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Hledej bájné bytosti (Sun) 

CHANCELLOR, Henry: Skrytý svět: Podivuhodná dobrodružství Toma 

Scatterhorna (Argo) 

JIROUS, Ivan Martin: Velikonoční pohádka o kohoutech, bouřce a duze 
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KRATOCHVÍL, Miloš: Kočkopes Kvído (Knižní klub) 

MACDONALD, Alan: Rošťák Bertík: Žížalyyy! (Nava) 

MRÁZKOVÁ, Eva: Knížka o knížce: jak se rodí knížka (Computer Press) 

POBORÁK, Jiří-Štíplová, Ljuba: Texaské rodeo. Jedenácté patro 

(Čtyřlístek) 

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Máš nadání na hádání (Portál) 

SCHEJBALOVÁ, Alena: O probuzení na dvorku: obrázkové čtení 

(Pierot) 

SCHMITT, Gudrun: Quilling pro děti: snadné motivy z papírových 

proužků (Anagram) 

ŠTROBLOVÁ, Jana: Pyžamo pro tygra (a další pohádky babičky baboč-

ky) (Knižní klub) 

TRNKOVÁ, Klára: Ranní říkadla (Studio Trnka) 

WEBB, Holly: Co bude s Modruškou? (Nava) 

Krásná literatura: 

ARGONANTUS: Ztracené letopisy (Beletris) 

BALABÁN, Jan: Romány a novely: Dílo II (Host) 

BELLOVÁ, Bianca: Mrtvý muž (Host) 

BIERCE, Ambrose: Jedné letní noci = One Summer Night (bilingvní 

vydání) (Argo) 

BLOCH, Arthur: Murphyho zákon = The Complete Murphy's Law: 

definitivní znění = A Definitive Collection (bilingvní vydání) (Argo) 

CARLSON, Kristina: Zahradník pana Darwina (Mladá fronta) 

ČAPEK, Karel: Anglické listy = Letters from England (dvojjazyčná 

kniha) (Computer Press)  

DENEMARKOVÁ, Radka: Kobold: Přebytky něhy. Přebytky lidí (Host) 

FORD, Jamie: Hotel na rohu hořkosti a štěstí (Ikar) 

FOUSEK, Josef: Deník starého muže: fejetony, vzpomínky, úvahy, 

pocity (Knižní klub) 

FRANCIS, Dick-Francis, Felix: Křížová palba (Knižní klub) 

GREENHALGH, Chris: Coco Chanel & Igor Stravinskij: román o ikoně 

módního světa a slavném skladateli (Jota) 

HEGEMANN, Helene: Axolotl roadkill (Odeon) 

HELLER, Charles Ota: Dlouhá cesta domů (Mladá fronta) 

KOENIGSMARK, Alex: Černá krev: příběh z 18. století (Akropolis) 

KOHOUT, Pavel: Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem. Svazek I. + 

II. (Academia) 

KOPECKÁ, Slávka: Fenomén Bohdalka (Sláfka) 

KRATOCHVIL, Jiří: Kruhová leč: škola povídek (Druhé město) 

Laskavé vzpomínky: třicet sedm vzpomínek živých na mrtvé (Krásná 

paní) 

MAHLER, Zdeněk: Muž, který přežil Lidice: volná variace na známé 

téma (Jota) 

NOVOTNÝ, František: Prsten od vévodkyně: Kroniky karmínových 

kamenů (Zoner Press) 

RÁŽ, Roman: V jídelně se nevraždí (Akropolis) 

ŠMÍD, Zdeněk: O pokroku od boku aneb Jak se zdokonalujeme 

(Olympia) 

ŠULC, Jiří: Operace Stonewall (Knižní klub) 

THOMAS, Scarlett: Náš tragický vesmír (Host) 

VAŇKOVÁ, Ludmila: Dítě z Apulie (Šulc-Švarc) 

VERHULST, Dimitri: Úprdelný dny na úprdelný planetě (Mladá fronta) 

VIEWEGH, Michal: Další báječný rok (Druhé město) 

http://www.knihovna-cbrod.cz
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ČERVEN 2011 

 

NAUČNÁ LITERATURA: 

CENKOVÁ, TAMARA: PSYCHOLOGEM SVÝM DĚTEM: JAK NAVÁZAT DŮVĚRNÝ 

VZTAH SE SVÝMI DĚTMI: TERAPEUTICKÉ PŘÍBĚHY, PŘÍKLADY Z PRAXE (GRADA 

PUBLISHING) 

CÍLEK, ROMAN-RICHTER, KAREL-VEVERKA, PŘEMYSL: HLASY Z HOŘÍCÍCH DOMŮ: 

LIDICE, LEŽÁKY, ČESKÝ MALÍN, PLOŠTINA, PRLOV, ZÁKŘOV, JAVOŘÍČKO 

(NAKLADATELSTVÍ XYZ) 

CÍLEK, ROMAN-RICHTER, KAREL: HRDINOVÉ ČESKOSLOVENSKA VE SMRŠTI DVOU 

SVĚTOVÝCH VÁLEK: ROK 1914-1945 (NAŠE VOJSKO) 

CINGER, FRANTIŠEK: JAROSLAV SEIFERT: LASKAVĚ NEÚSTUPNÝ PĚVEC: PO STO-

PÁCH BÁSNÍKA OČIMA JEHO BLÍZKÝCH (NAKLADATELSTVÍ BVD) 

ČORNEJ, PETR: SVĚTLA A STÍNY HUSITSTVÍ: UDÁLOSTI, OSOBNOSTI, TEXTY, TRA-

DICE: VÝBOR Z ÚVAH A STUDIÍ (LIDOVÉ NOVINY) 

FELDMAN, PAUL H.: JACK ROZPAROVAČ: ROZLUŠTĚNÉ TAJEMSTVÍ 

(NAKLADATELSTVÍ XYZ) 

KOTÁBOVÁ, KLÁRA: DĚTSKÉ OSLAVY: MANUÁL PRO PŘÍPRAVU SUPERPÁRTY 

(MLADÁ FRONTA) 

KOVÁČ, JIŘÍ: JAK SE "DĚLÁ" PRIMADONA: VZPOMÍNKY IMPRESÁRIA EVY URBANO-

VÉ (NAKLADATELSTVÍ XYZ) 

MOTL, STANISLAV: CESTY ZA OPONU ČASU. 2. DÍL, OZVĚNY LIDICKÉ NOCI: ARCHI-

VY, ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY A PÁTRÁNÍ PO VINÍCÍCH (EMINENT) 

NOVOSÁDOVÁ, KATEŘINA: BARF - KRMENÍ PSA PŘIROZENOU STRAVOU (PLOT) 

OPRAVILOVÁ, EVA- GEBHARTOVÁ, VLADIMÍRA: ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE: KURIKU-

LUM PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY (PORTÁL) 

PUTNA, MARTIN C.: VÁCLAV HAVEL: DUCHOVNÍ PORTRÉT V RÁMU ČESKÉ KULTU-

RY 20. STOLETÍ (KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA) 

STRUNECKÁ, ANNA: DOBA JEDOVÁ (TRITON)  

TOULAVÁ KAMERA. 12. DÍL (FREYTAG & BERNDT ; ČESKÁ TELEVIZE) 

VONDRUŠKA, VLASTIMIL: ŽIVOT VE STALETÍCH: 14. STOLETÍ: LEXIKON HISTORIE 

(MOBA) 

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 

ADAMEC, Miroslav: V peřině: potkejte své sny dřív, než usnete! (Nakladatelství XYZ) 

ASHLEY, Mike-Brown, Eric: Nová dobrodružství Julese Verna. Kniha druhá: povídky na 

motivy příběhů Julese Verna (Albatros) 

BALÍK, Jindřich: Hrajeme si a tvoříme s hádankami: rozvíjíme tvořivost předškolních 

dětí (Portál) 

BUMBOVÁ, Stanislava: Obrázkové čtení: Malé hrátky se zvířátky (Grada Publishing) 

COLFER, Eoin: Artemis Fowl a Atlantský komplex (Albatros) 

EMERSON, Kevin: Oliver Nocturno. 2., Vražedný svit slunce (CooBoo) 

GÁL, Jaromír-Zvěřina, Miloš: Žížaláci (Česká televize) 

GOSCINNY, René: Malý Mikuláš: Červený balónek a jiné příběhy (Albatros) 

HERGÉ: Let 714 do Sydney: Tintinova dobrodružství (Albatros) 

HRUBÍN, František: Od jara do jara (Albatros) 

JEŽKOVÁ, Alena: Baba Jaga, kostlivá noha (Albatros) 

KASTNEROVÁ, Alena: O líné babičce: vyprávění o babičce, která si vyhodila z kopýtka 

(Mladá fronta) 

MURPHY, Jill: Čarodějnice školou povinné. 6., Ukradené kouzlo (Nakladatelství XYZ) 

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Lumpíček a Rošťanda (Grada Publishing) 

RUSSELL, Rachel Renee: Deník mimoňky: příběhy z neslavnýho života (Mladá fronta) 

SHAN, Darren: Démon a zloděj: Demonata ; Kniha druhá (Albatros) 

ZÁVADOVÁ, Kateřina: Pohádky o písmenkách (Albatros) 

KRÁSNÁ LITERATURA: 

ADLER-OLSEN, Jussi: Žena v kleci (Host) 

AUSTEN, Jane: Mladší sestra. Díl 2. (Nakladatelství Čas) 

BAUER, Jan: Hvězda Valdštejnova srdce: romantický příběh z doby třicetileté války 

(MoBa) 

BELLOW, Saul: Oběti zlomeného srdce (Volvox Globator) 

BOŘKOVCOVÁ, Hana: Píšu a sešit mi leží na kolenou: deníky 1940-1946 (Plus) 

BURROUGHS, William Seward: Feťák (Maťa) 

CUCUI, Jasutaka: Konec stříbrného věku (Odeon) 

DEL TORO, Guillermo: Zhoubný kmen: Pád: druhý díl trilogie (Beta-Pavel Dobrovský) 

DEMETZ, Hanna: Dům v Čechách (Sefer) 

EMERSON, Kate: Mezi dvěma královnami: tajemství dvora Tudorovců (Brána) 

FRAZIER, Charles: Cold Mountain (Daranus) 

GASKELL, Elizabeth: Cranford (Nakladatelství Čas) 

GROENING, Matt: Futurama dobývá vesmír (Jota) 

JANOUCHOVÁ, Kateřina: Tajné sexuální fantazie švédských žen (Mladá fronta) 

JAZAIRIOVÁ, Pavla: Podél cest (Radioservis) 

KENNEL, Herma: Bergersdorf: dokumentární román (Paseka) 

LECKÁ, Iva: Deník šílené matky aneb Ženská vydrží jako kůň (Šulc-Švarc) 

LOMOVÁ, Lucie: Divoši (Labyrint) 

MAC EWAN, Ian: Solar (Odeon) 

NYKÄNEN, Harri: Cesta černých ovcí (Knižní klub) 

OFFUTT, Andrew J.: Conan žoldnéř (Klub Julese Vernea) 

PACHMAN, Richard: Útes (Knihovnice.cz) 

POWERS, Tim: Na vlnách podivna (Laser-books) 

SCARROW, Simon: Orel na lovu (BB art) 

ŠTORKÁN, Karel: Pět žen Rudolfa II. (Šulc-Švarc) 

VLADISLAV, Jan: Nebylo těžké říct ne (Radioservis) 

WHITTON, Hana: Anna Falcká: zamilovaná princzna a osamělý král (Alpress) 

Pasování prvňáčků 2011 

 
Začátkem letošního června proběhl v Městské knihovně v Českém Brodě další ročník úspěšné akce Pasování prvňáčků na 

malé čtenáře, zúčastnily se ho děti ze všech prvních tříd obou českobrodských základních škol a také dvě třídy prvňáčků ZŠ 

Poříčany. Během šesti téměř hodinových pořadů jsme mezi čtenáře a přátele knih přivítali celkem 138 dětí.  

 

Po krátkém úvodu, kdy jsme přivítali prvňáčky i jejich pedagogický doprovod v našem Písmenkovém království, usedla na 

svůj trůn i Písmenková královna, aby mohla sledovat, jak budou děti plnit připravené úkoly a tím předvedou své znalosti pís-

menek a čtení. 

Nejprve děti musely přiřadit k obrázkům věcí nebo zvířátek na magnetické tabuli správné slovní vyjádření. V rámci druhého 

úkolu jsme si všichni připomněli některé pohádkové postavičky vodníků a hastrmanů, např. z kníţek pana Václava Čtvrtka,  

a potom jsme se pokusili z písmenek slova HASTRMAN sestavovat jiná slova. Tady je potřeba zdůraznit, ţe jsme byly mile 

překvapeny, protoţe děti vymyslely několik slov, která nás knihovnice vůbec nenapadla! Nakonec jsme si ještě přečetli něko-

lik veselých básniček z knihy Vodník Fanda. Třetím úkolem byly veršované hádanky, moţné odpovědi si děti musely samy 

přečíst a pak vybrat tu správnou. 

Po vyčerpávajících výkonech jsme si všichni odpočinuli při poslechu pís-

ničky Vodník z pohádky Floriánkovo štěstí, někteří si i s chutí zatančili. 

Potom se své vlády ujala Písmenková královna, která zhodnotila předvede-

né výkony a zahájila slavnostní pasování. Jednotlivé děti předstupovaly 

v abecedním pořadí před její trůn a královna je svým ţezlem pasovala na 

malé čtenáře. Kaţdý dostal diplom se svým jménem, sladkou maličkost a 

originální kniţní záloţku, vlastnoručně vyrobenou námi knihovnicemi. Pro 

chybějící děti převzaly diplomy a dárky jejich paní učitelky. Na závěr se 

všichni společně vyfotografovali s Písmenkovou královnou a pak uţ jsme 

se rozloučili s přáním hezkých prázdnin a dalších setkání nad kníţkami 

v příštím školním roce.  

Mgr. Eva Vedralová, řed. MK 
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výstava v Podlipanském muzeu se zajímavými tipy na výlety  

PUTOVÁNÍ ČESKOBRODSKEM  

 
Ve čtvrtek 16. června 2011 jsme v Podlipanském muzeu slav-

nostně zahájili výstavu PUTOVÁNÍ ČESKOBRODSKEM, 

která vás seznámí s historií a památkami třiceti obcí na Čes-

kobrodsku a potrvá do 4. září 2011. Na výstavě se podílela 

téměř všechna oddělení Regionálního muzea v Kolíně a vy-

tvořili společně pestrou mozaiku turisticky trochu opomíje-

ného kraje. 

Na jednotlivých výstavních panelech, které se věnují obcím, 

můţete vidět fotografie a přečíst si zajímavosti z historie 

obce a jejích památek. Vystaveny jsou zde také předměty ze 

sbírek muzea se vztahem ke zmiňovaným místům. K vidění 

je například kopie Tismické madony z počátku 15. století, 

zrestaurovaný barokní tabernákl z původního vybavení kos-

tela sv. Bartoloměje v Bylanech, pohřební liturgické předmě-

ty z kostela sv. Václava v Přistoupimi z počátku 19. století 

(černý ornát s výšivkami smrtky a lebek a plátěné malované 

štíty, umísťované během pohřbů na rakev a kazatelnu), velmi 

důmyslnou stolní skleněnou mucholapku z počátku 20. stole-

tí, cenný tištěný kancionál z kostela sv. Martina z Rostoklat 

z roku 1697 (Písněmi z tohoto kancionálu doprovázel chrá-

mový sbor mše sv. ve zdejším kostele po celé 17. století. 

Soubor obsahuje i dodnes oblíbenou Vánoční koledu 

„Narodil se Kristus Pán“), zlomky kachlů z různých míst 

Českobrodska z 15. – 17. století nebo část předmětů naleze-

ných při archeologických výzkumech v Klučově a Bylanech. 

Výstava je doplněna archeologickými nálezy, dobovými 

fotografiemi a různými zajímavostmi. 

Turistům je k dispozici také malý průvodce s vyznačenými 

trasami, který bude jistě výborným pomocníkem při prázdni-

novém putování. Výstava se věnuje těmto obcím: Kounice, 

Bříství, Bylany, Břeţany II, Černíky, Doubravčice, Chotouň, 

Lstiboř, Klučov, Přistoupim, Kšely, Hradešín, Vykáň, Při-

šimasy, Limuzy, Skramníky, Ţhery, Poříčany, Hořany, Štol-

míř, Tuchoraz, Vitice, Hřiby, Lipany, Dobré Pole, Chotýš, 

Přehvozdí, Tismice, Tuklaty a Rostoklaty. 

Slavnostní zahájení výstavy proběhlo ve čtvrtek 16. červ-

na 2011 od 16.00 hodin v Podlipanském muzeu. 

Otevírací doba: 

Úterý-pátek: 9.00-17.00, polední přestávka 13.00-13.30 

Sobota-neděle: 11.00-17.00 hodin. 

Vladimír J. Mrvík a Dita Nekolná 

 

 

 

Vystoupení pro seniory 
 

Již podruhé jsme s dětmi a závodníky Corridooru navštívili 

seniory z penzionu Anna v Českém Brodě. Stejně jako loni  

i tentokrát se naši svěřenci předvedli s několika sestavami, 

od hobíků, které cvičí hlavně pro radost, přes tanečnice 

Zumby až po závodnice wellness a sportovního aerobiku.  

Především vystoupení našich nejmenších dojalo nejednu 

babičku, které z naší návštěvy měly velkou radost a nešetřily 

chválou. Na oplátku pro děti připravily malé dárečky v podo-

bě „vlnových panáčků“ a keramických výrobků. Po vystou-

pení jsme vyuţili příjemné zahrady penzionu a nafotili něko-

lik společných fotek, které budou pro nás trenérky i pro děti 

příjemnou vzpomínkou na školní rok 2011.  

Eliška Strakošová s trenérkami Corridooru 

 

Memoriál profesora Jaroslava Pelikána 

 
14. ročník turnaje mládeže v šachu uspořádal 14. května 

2011 v příjemném prostředí českobrodské sokolovny šachový 

oddíl TJ Sokol Český Brod. Šachisté pořádajícího oddílu si 

připomněli významnou osobnost šachového klubu, profesora 

Jaroslava Pelikána, který dosáhl výborných výsledků zejmé-

na při práci s mládeží, které se věnoval a organizoval pro ni 

soutěže. Jeho svěřenci patřili k nejlepším v republice  

a úspěšně si vedli i na mezinárodním poli.  

 

Při zahájení turnaje přivítala jeho účastníky vdova po zemře-

lém Jaroslavovi Pelikánovi profesorka Hana Pelikánová, 

přítomen byl téţ vnuk Martin, který v Českém Brodě úspěš-

ně pokračuje v rodinné tradici. 

O hladký průběh soutěţe se postarali členové šachového 

oddílu Zuzana Koudelková, Vít Brandejský, Ing. Zdeněk 

Chybný, Ing. Ivan Koudelka a Ing. Miroslav Urban. Ke spo-

kojenosti všech přispělo i občerstvení, které zajistily sestry 

Hollasová a Vintrichová. 

Z pověření Středočeského šachového svazu se i letošní roč-

ník hrál současně jako jeden z turnajů základního kola Kraj-

ského přeboru mládeţe do 16 let. 

Hrálo se ve třech kategoriích, švýcarským systémem na  

7 kol, 2×25 minut na partii. 

Vítězové získali poháry, medaile, diplomy a hodnotné ceny, 

drobné ceny obdrţeli všichni účastníci, za coţ patří poděko-

vání Městu Český Brod, které turnaj finančně podpořilo. 

Vítězem kategorie mladších ţáků se stal Jiří Havelka (ŠK 

Řevnice) před Martinem Homolou (TJ Sokol Český Brod)  

a Danielem Ţákem (Klub šachistů Říčany 1925). Nejlépe 

umístěnou dívkou byla Julie Vilímová z Říčan. 

V kategorii starších ţáků získal 1. místo Jakub Jelínek (TJ 

Sokol Nymburk), druhý byl Jan Havelka (ŠK Řevnice), na  

3. místě skončil Michal Škvařil (Bohemians Praha). Sandra 

Drobňáková (TJ Sokol Brandýs nad Labem) si vybojovala 

prvenství mezi děvčaty. 

Mezi juniory byl nejlepší Jan Fiala (TJ Sokol Český Brod) 

před Stanislavem Stárkem (Klub šachistů Říčany 1925), 3. 

místo obsadil Patrik Tesař (TJ Sokol Nymburk).  

V základním kole Krajského přeboru mládeţe zvítězili 

v jednotlivých kategoriích: 

H10: Matěj Škrabánek (TJ Sokol Nymburk) 

H12: Martin Homola (TJ Sokol Český Brod) 

H14: Daniel Bossanyi (TJ Sokol Český Brod) 

H16: Jakub Jelínek (TJ Sokol Nymburk) 

Cenu pro nejmladšího účastníka získala teprve pětiletá Marie 

Karpecká. 

Velmi dobře si v turnaji vedli i zástupci domácího oddílu. 

Vybojovali si postup do finále Krajského přeboru mládeţe 

do 16 let, kde někteří z nich mají dobré vyhlídky i na postup 

do přeboru Čech. Nejlepšího výsledku dosáhl Jan Fiala, 

zvítězil v kategorii juniorů a jiţ dnes patří mezi opory druţ-
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stva dospělých. Druhé místo v mladších ţácích obsadil Mar-

tin Homola, který je na listině talentů Středočeského kraje  

a má za sebou i dobré výsledky na republikové úrovni.  

I ostatní naši mladí šachisté se umístili na pěkných pozicích 

v turnajové tabulce: Jaroslav Boháč 5., Veronika Homolo-

vá 12. a Lada Valachová 17. (všichni kategorie mladší ţáci 

a ţákyně), Robin Šícha 5., Daniel Bossanyi 6. v kategorii 

starších ţáků.  

Při pohledu na výsledky našich hráčů v turnajových tabul-

kách musíme brát v úvahu i to, ţe se turnaje účastnili jak 

ostřílení turnajoví borci, tak i ti, kteří se této královské hře 

věnují teprve několik měsíců. Potěšilo by nás, kdyby jejich 

úspěchy podnítily zájem o šachy v řadách českobrodské mlá-

deţe. Všichni případní zájemci jsou vítáni. Mohou se přihlá-

sit (nebo se zatím jen přijít podívat), na úterních nebo páteč-

ních trénincích pro mládeţ, které začnou v září od 17,00 

hodin v klubovně sokolovny (1. poschodí, zadní vchod)  

a pod vedením trenérů se šachy naučit nebo v nich zdokona-

lit. 

 

Zuzana Koudelková a Ing. Zdeněk Chybný,  

Parkohraní 

 
K letošnímu Dni dětí připravilo občan-

ské sdružení Corridoor společně se 

skautským střediskem Psohlavci Český 

Brod zábavné nedělní odpoledne v par-

ku - závod na odrážedlech a koloběž-

kách se spoustou doprovodných atrak-

cí. Celá akce nesla název Parkohraní. 

 

V první části děti dostaly svůj první 

řidičský průkaz. Ten ovšem začal platit 

aţ po splnění několika úkolů, během 

kterých musely například překonat 

strach z výšek a vystoupat po schodech 

aţ do nebe, prolézt dlouhým a temným 

tunelem, či nalézt malé překvapení  

v kupě molitanu. Na dalších stanoviš-

tích si pak děti mohly dotrénovat svou 

paměť, šikovnost při chůzi ve sloních 

botách nebo se zúčastnit malého rytíř-

ského souboje. Nechybělo ani dětmi 

tolik oblíbené malování po tvářích. 

 

Druhá část pak byla ve znamení rych-

lých kol, odráţedel a koloběţek. Kaţ-

dý, kdo měl platný řidičský průkaz, se 

mohl postavit na start velkého závodu. 

Celkem se závodilo ve třech kategori-

ích: jezdci do tří let, závodníci na odrá-

ţedlech a nakonec v královské kubatu-

ře koloběţek. Do cíle se probojovali ve 

zdraví všichni závodníci a byli zde za 

to také náleţitě odměněni medailemi, 

diplomy a malým překvapením. 

 

Tomáš Vyhnal, skautské středisko  

Psohlavci, Český Brod 

 

 

Dopravní soutěţ mladých  

cyklistů 
Dne 24. května 2011 se konalo oblastní 

kolo dopravní soutěže mladých cyklistů 

v Kolíně.  

 

Soutěţ kaţdoročně vyhlašuje Minister-

stvo dopravy – BESIP ve spolupráci 

s Ministerstvem školství, mládeţe  

a tělovýchovy. Jako kaţdý rok se ob-

lastního kola zúčastnily i děti 

z Českého Brodu ze ZŠ Ţitomířská. 

Druţstvo patřilo do starší kategorie  

a bylo sloţeno ze dvou chlapců 

(Michal Kašpar z 9. B a Jan Čech z 9. 

B) a ze dvou dívek (Adéla Bařtipánová 

z 9. B a Tereza Štosková ze 7. B). Tým 

byl veden zkušeným panem učitelem 

Mgr. Jiřím Chvojkou. Druţstvo skonči-

lo ve své kategorii na krásném prvním 

místě. Pro tým to znamenalo nejen 

postup do krajského kola, ale zároveň 

ještě více volného času věnovat natré-

nování disciplín. Disciplíny, ve kterých 

se soutěţilo, byly jízda zručnosti, jízda 

na dopravním hřišti, testy z pravidel 

silničního provozu, první pomoc a prá-

ce s mapou. Krajské kolo dopravní 

soutěţe mladých cyklistů Středočeské-

ho kraje se konalo ve dnech 8. 6. 2011 

a 9. 6. 2011 v Nymburce. Do krajského 

kola postoupilo v kaţdé kategorii cel-

kem 12 čtyřčlenných druţstev. Náš tým 

se umístil na sedmém místě. Chtěla 

bych poděkovat panu Mgr. Chvojkovi 

za trpělivost a čas, který dětem věnuje 

a zúčastněnému druţstvu přeji hodně 

kilometrů bez nehod a hezké prázdni-

ny. Ing. Šárka Jedličková,  

finanční odbor MěÚ Český Brod 

LETADÝLKO VZLÉTLO 

(TÉMĚŘ) DO OBLAK 

 

Jedno květnové odpoledne se zahrada 

mateřské školy Kollárova v Českém 

Brodě otevřela široké veřejnosti a pře-

devším dětem. Školka, přezdívaná dlou-

há léta „u letadla“, si zvolila hravou 

přezdívku MŠ Letadýlko.  

 

A proto malí návštěvníci nastoupili na 

pomyslnou palubu letadla, kde za asis-

tence zkušených letušek plnili nejrůz-

nější úkoly spojené s cestováním. Na 

jednotlivých stanovištích získávali sou-

částky, ze kterých si na závěr sestavili 

vlastní (skoro) vrtuli, větrník. 

 

Velkou atrakcí se stal „PETorchestr“ 

inspirovaný instalací výtvarnice Vero-

niky Richterové na výstavě PLAY 

v praţském Mánesu. Děti vyráběly 

hlavičky, z nichţ po domácím zalévání 

rostou vlasy (tráva), nechybělo malová-

ní na obličej, tvorba papírových letadý-

lek nebo jejich malování křídami. Spo-

lečným dílem se stala vlajka letadýlka 

vytvořená otisky dětských dlaní.  

 

Velký dík patří všem, kteří se na pří-

pravě příjemného odpoledne podíleli – 

pí učitelkám a personálu mateřské škol-

ky, Skautům, MKIC Český Brod, dra-

matickému oboru ZUŠ a všem rodi-

čům, kteří přinesli dobroty na společný 

stůl či se zapojili do rodičovské burzy 

práce. 

 

Klub rodičů a přátel MŠ Letadýlko 

http://www.corridoor.cz/
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Dětský den Liblice 

 
V sobotu 4. 6. 2011 od brzkých ranních hodin pořádali míst-

ní fotbalisté dětský den na hřišti TJ Liblice.  

Už na šestou hodinu ranní přivezla firma poslední kompo-

nenty pro nově vybudované pískoviště pro děti, realizované 

z prostředků, které jsme získali z minulého roku  

a „nespavci“ jej dokončili do finální podoby. 

Začátek pro děti jsme stanovili na desátou hodinu a v tu do-

bu početný tým dobrovolníků již měl vše pečlivě nachystáno.  

 

Připravili jsme celkem čtrnáct stanovišť, na kterých si děti 

mohly vyzkoušet své sportovní, malířské a jiné dovednosti. 

Za kaţdý splněný úkol je čekala pochvala a sladká odměna.  

Na konci celé trasy čekala děti projíţďka na koních. 

Celý areál ozvučela hudba v podání místních osvědčených 

diskţokejů a známých hitů pro děti. 

Krásné počasí dávalo předpoklad pro bohatou účast a realita 

předčila očekávání.  

Dětský den navštívilo více neţ 100 spokojených dětí a po-

dobný počet jejich blízkých. 

Po absolvování všech disciplín všemi dětmi došlo symbolic-

kým přestřiţením pásky i k slavnostnímu uvedení výstupů 

projektu „Sport a zeleň, základní potřeba 21. století“ do uţí-

vání.  

Projekt realizovala TJ Liblice za podpory MAS Pošembeří, 

Města Český Brod, Státního a zemědělského intervenčního 

fondu a Evropské unie (evropský zemědělský fond pro roz-

voj venkova). Zejména lavičky a krásný trávník všechny děti 

vyuţily ke svým hrám. Ale i ostatní výstupy projektu slouţí 

uţivatelům areálu, zejména při sportovních akcích. 

Na závěr dětského dne předvedla svá krásná vystoupení tři 

druţstva aerobikové skupiny Corridoor pod vedením Denisy 

Csomorové. 

Podle reakcí těch nejmenších se dětský den určitě povedl, 

pro nás jsou jejich rozzářené tváře povzbuzením, abychom 

jednak příští rok zvedli laťku ještě o něco výše a jednak 

z výtěţku dobrovolného vstupného doplnili další prvky do 

dětského hřiště.  

Velké díky všem co se na organizaci aktivně podíleli či ma-

teriálně přispěli. 

David Hybeš, předseda TJ Liblice 

akademie 9. tříd ZŠ Tyršova 

Český tygr 2011 

 
Dne 7. 6. 2011 byl na Myšárně velký 

den. Konalo se udílení filmových cen 

Český tygr. Originálně a zároveň 

v rozporu s tradicí jsme „v přímém 

přenosu“ v místním kinosálu sledovali 

oceněná díla, zatímco slavnostní cere-

moniál „šel ze záznamu“. A protože 

taková významná událost si žádá dů-

stojné prostředí, tak naši pořadatelé – 

deváťáci – zvolili k tomuto aktu slav-

nostní obřadní síň českobrodské radni-

ce, kde ve slavnostním oblečení převza-

li laureáti jednotlivých kategorii různé 

„ceny“.  

 

První se v kategorii nejlepší filmová 

pohádka umístili sedmáci se svým tan-

cem princů a princezen. V kategorii 

hudební videoklip zvítězily s písní 

„Tepláky“ deváťačky, které jsme 

ovšem pod dokonalými maskami vůbec 

nepoznali. Dále porotu i nás uchválilo 

divadelní představení Hrdý Budţes 

v podání Vendy a Šarloty z deváté A. 

Ocenění za film ze školního prostředí 

získala devátá A se svou hodinou zpě-

vu. Taneční vystoupení roku bravurně 

a vtipně nastudovali chlapci z deváté B, 

sál se otřásal smíchy. Světem Shake-

spearova dramatu nás opět vtipně  

a herecky dokonale provedli Radim, 

Pepa a Karel z deváté A. Všichni jsme 

ocenili, ţe i v tomto věku si kluci ze 

sebe umí udělat legraci. V kategorii 

zahraniční taneční klip oslnili opět de-

váťáci z béčka, kteří se orientovali na 

skvělou východní hudbu a řadou Ivanů 

v rubáškách a Mášenek s typickými 

čelenkami kokošnikami nás opravdu 

„dostali“. Dále jsme nahlédli do krimi-

nálu a do nočního klubu. Nejprve se 

všem přítomným zatajil dech, co přijde, 

ale pak se ze sexy striptérek v něţném 

prádélku vyklubali kluci z deváté A. 

Finále proběhlo v duchu exotických 

tanců a děvčata ze šestek rozezpívala 

na chytlavou waka waka písničku sál.  

Akademie devátých tříd bývá vţdy 

skvěle zorganizovaná díky našim jiţ 

zkušeným učitelkám, ani letos nezůsta-

ly své pověsti nic dluţny. Na úplný 

závěr se všichni deváťáci loučili písní 

Hallelujah nádherně zazpívanou Míšou 

Nekolovou. V kině opět nezůstalo jed-

no oko suché. 

Hana Fodorová V kategorii hudební videoklip zvítězily s písní „ Tepláky “  deváťačky… 

Nově v sokolovně Český Brod 

Badminton 
TJ Sokol Český Brod nově nabízí vel-

ký sál k pronájmu na badminton. Veš-

keré potřebné vybavení (síť, rakety, 

míče) k zapůjčení máme.  

CENA: 220 Kč/1 hod. 

INFO + REZERVACE:  

Jana Thomesová – tel.: 604479988 

Jana Bízková – tel.: 777974389 
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Co se děje a plánuje v Občanském sdruţení LECCOS 
 

Ve čtvrtek 26. května jsme uspořádali 2. pracovní setkání NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ na téma 

Cesta k samofinancování. Přišlo 5 účastníků ze 4 neziskových organizací. Celý podvečer se nesl v duchu problematiky sa-

mofinancování a financí v neziskových organizacích vůbec. První prezentace Tomáše Havrdy přinesla další zajímavé infor-

mace o moţnostech samofinancování a doprovázela ji příjemná diskuze. Po přestávce naše ekonomka Renata Neufusová vol-

ně navázala tématem účetnictví a ekonomika, ve kterém jsme se dozvěděli základní informace i další doporučení jak dobře 

vést účetnictví a probrali jsme důleţitá úskalí finančního rozpočtu. Poslední prezentace Jany Kratochvílové o fundraisingo-

vém plánu ukázala moţnosti sestavení plánu a naše zkušenosti a tipy jak s ním pracovat. Celým setkáním se nesla příjemná 

atmosféra a všechna témata doprovázela diskuze všech zúčastněných. Právě diskuze a předávání i sdílení zkušeností je hlav-

ním cílem těchto setkávání. Další, v řadě jiţ třetí setkání plánujeme na podzim tohoto roku.  

 Druhý z prvního cyklu seminářů pro začínající podnikatele proběhl hned další čtvrtek. Na tento seminář s názvem FINAN-

CE V PODNIKÁNÍ přišlo 17 zájemců o podnikání, ale také pár jiţ zkušených podnikatelů. Přednášející Jan Matějka se vě-

noval financím dle připravených témat, ale především z pohledu zkušeného podnikatele. Opět jsme rozvíjeli zajímavé disku-

ze a odnesli jsme si spousty nových poznatků, jak podnikat a co nejlépe spravovat své finance. Další plánované semináře 

z tohoto cyklu proběhnou v září a v říjnu tohoto roku na témata Rozvoj podnikání a Výměna zkušeností v podnikání. 

Druhý cyklus seminářů zahájíme v prosinci. Semináře pořádáme v rámci projektu "CO SE U NÁS NAUČÍTE, V POD-

NIKÁNÍ JAKO KDYŢ NAJDETE", který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR. Tyto semináře jsou pro účastníky zcela zdar-

ma.  

     

 

První červnový pátek jsme uspořádali jiţ 6. ročník DNE DĚTÍ na zahradě českobrodského gymnázia (společně 

s Gymnáziem Český Brod, Městem Český Brod a MKIC). V toto prosluněné odpoledne přišlo přes 200 dětí, na které čekalo 

15 soutěţních stanovišť s vědomostními nebo sportovními úkoly. Na některých z nich byly připraveny dvě varianty pro mlad-

ší a starší děti (lanové překáţky, skákání v pytlích, střílení ze vzduchovky, překáţková dráha a spousty dalších. Nechyběla 

výtvarná dílna a samozřejmě odměny pro všechny účastníky. Na Den dětí nám přispěli tito sponzoři: prodejce sedacích sou-

prav Meeuwsen - www.sedacisoupravy.cz, prodejna hraček Lvíček Terezy Hollasové, firma Artesia - vše pro kancelář 

- Regina Poppová a Jazyková škola Carpinus. VŠEM MOCKRÁT DĚKUJEME! 

I tento rok se naše Rodinné centrum Kostička připojilo k červnové celorepublikové kampani Sítě MC o. s. a Ligy otevřených 

muţů o. s a to s názvem „TÁTA DNESKA FRČÍ“. Proběhly 2 výtvarné dílny, na kterých děti vyráběly pro tatínky dárky ke 

Dni otců, například krabičky na šroubky nebo zdobily tašky na houby . Také jsme promítali pohádku s ţivým čtením a sérii 

akcí jsme zakončili GEOCASHINGEM – BOJOVKOU pro rodiny, ale hlavně pro tatínky s dětmi. Bojovku jsme uspořáda-

li společně s Občanským sdruţením Mezera z Kounic a zúčastnilo se celkem 15 rodin. 

 

 Samozřejmě v tento měsíc nezaháleli ani pracovníci a děti v NZDM Klub Zvonice. Kromě moţnosti pravidelně se setkávat 

4krát v týdnu v prostorách klubu vybaveným kulečníkem, stolním fotbálkem a spoustou dalších sportovních nebo výtvarných 

pomůcek, mohou (děti a mládeţ ve věku od 6 do 20 let) anonymně poţádat o radu, pomoc nebo si jen tak popovídat s našimi 

sociálními a kontaktními pracovníky. Koncem června také uspořádali výlet do Vodního světa v Kolíně a rozlučku pro Inu 

Hammel, naši dobrovolnici z Německa, která pro naše sdruţení pracovala téměř rok. Přejeme Ině hodně štěstí na její dal-

ší cestě! 

Na prázdniny jsme pro děti připravili PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR LECCOS v RC Kostička, který proběhne ve dvou týdenních 

turnusech od 11. do 15. 7. na téma TAJEMSTVÍ SKŘÍTKŮ A STRAŠIDÝLEK a od 18. do 22.7 na téma PUTOVÁNÍ 

DO ČESKOBRODSKÉ HISTORIE (oba turnusy pro děti ve věku od 5 do 10 let).  

Ve sdruţení budeme pracovat na nové podobě webových stránek a připravovat další projekty pro naše aktivity 

v dalším roce. Od 24. 7. aţ do konce prázdnin bude v RC Kostička probíhat rekonstrukce a od nového školního roku 

připravíme nový program s osvědčeným i novým program pro děti, pro rodiče, ale i pro společně trávení časů rodičů 

s dětmi. 

DALŠÍ INFORMACE O ČINNOSTI NAŠEHO SDRUŢENÍ NALEZNETE NA NAŠEM WEBU www.leccos.cz 



 s t r a n as t r a n a   1919               Českobrodský  ZPRAVODAJ  č e r v e n e c  č e r v e n e c  ––   s r p e n  s r p e n  20112011 

19 

Aktuality RC Kostička,  
Náměstí Arnošta z Pardubic 12, Český 

Brod  
 

RC Kostička bude od 25. 7. 2011 do 31. 8. 2011 zavřené z důvodu oprav vnitř-
ních prostor.  
V neděli 24. 7. 2011 od 17:00 hod. budeme vyklízet prostory RC a připravovat 
je pro řemeslníky. Pokud máte chuť nám pomoci, přijďte! Šikovných rukou není 
nikdy dost! 
Hledáme dobrovolnici/dobrovolníka pro realizaci pátečního programu VÝTVAR-
NÉ ČAROVÁNÍ. Program bude probíhat pravidelně vždy v pátek 9:30-10:30 v RC 
Kostička a je určen rodičům s dětmi od 3 let. Kontakt pro případné zájemce nebo 
dotazy: petra@leccos.cz  
Poslední volné místo na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LECCOS v termínu 18. - 22. 7. 
2011 „Putování do českobrodské historie“. Info na sluzba.rc@leccos.cz  
Cena: 1.400 Kč (původně 2.000 Kč) Sourozenecká sleva 5% . 

 
Zveme Vás společně s dětmi do Rodinného centra Kostička na pravidelné programy, které otevíráme po 
letních prázdninách 5. 9. 2011 
 
FLÉTNA I. pro děti 5 - 6 let v pondělí 13:00 – 14:00 hodin  
FLÉTNA II. pro děti 6 - 8 let v pondělí 14:15 – 15:15 hodin 

Cena lekce: 55 Kč/hod, placeno pololetně 

Maximální kapacita kroužků pouze 8 dětí 
Lektoruje druhým rokem Petra Čurgaliová, lektorka s bohatými zkušenostmi s programů centra a s prácí s dětmi 

 
Kurz kreativní tvorby VÝTVRANÁ DÍLNA I. pro děti 6 - 12 let v úterý 15:15 – 16:45 hodin  
Cena lekce: 85 Kč/hod, placeno pololetně 
Kurz kreativní tvorby VÝTVRANÁ DÍLNA II. pro děti od 12 let v úterý 17:00 – 18:30 hodin  
Cena lekce: 95 Kč/hod, placeno pololetně  

Maximální kapacita kroužků pouze 8 dětí 
Lektoruje druhým rokem Bára Tyglová, lektorka s bohatými zkušenostmi z oboru ručních prací a moderních i do-
bových výtvarných technik 

CHYTROLÍNI I. pro děti ve věku 5 – 7 v pátek 13:00-14:00 hod. 

Procvičování předškolní a raně školní výuky 

Upevňování zralosti dítěte 

Procvičování motoriky mluvidel 
To vše formou her, grafomotorických a paměťových cvičení 

CHYTROLÍNI II. pro děti 6 – 10 let v pátek 14:10-15:10 hod. 

Zaměřen na nácvik domácí školní přípravy dětí 

Lektorka se zaměřuje převážně na práci rodičů s dětmi s dysfunkcí 

Maximální kapacita kroužků pouze 8 dětí, tím pádem je umožněn individuální přístup. 
Cena lekce: 75 Kč/hod, placeno pololetně. 

Oba kroužky vede pátým rokem Mgr. Martina Křížová (specializovaný pedagog), na kterou se můžete, v době 
programů, obrátit v případě řešení nelehkých životních situací týkajících se školní docházky a školního učiva.  
Po domluvě je možné objednat i individuální doučování dětí, cena 100 Kč/hod.  
V RC nabízíme také diagnostiku dítěte, cena dohodou. 
  
V případě Vašeho zájmu či dotazu volejte koordinátorku RC Kostička, Petru Ištvánikovou,  
na tel. číslo 723665692 nebo pište na petra@leccos.cz. Přihlášky najdete na www.leccos.cz 
Dita Nekolná 

mailto:petra@leccos.cz
mailto:sluzba.rc@leccos.cz
mailto:petra@leccos.cz
file:///M:/Českobrodský%20zpravodaj%202011/07červenec_srpen%202011/01_zdroje/Po%20uzávěrce/www.leccos.cz
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Fotbalový českobrodský pohár 

 
O červnu pořádal fotbalový klub SK Český Brod za podpory 

města Český Brod a fotbalového svazu hned čtyři fotbalové 

turnaje, v Přistoupimi mini přípravek a starších přípravek  

a v Brodě mladších a starších žáků. 

 

Co jsou mini přípravky? Tady se ti nejmenší kluci ve věku  

5 – 6 let začínají seznamovat s balónem, na hřišti jich je všu-

de plno, nadšení i elán tu nechybí. Zápasy se na tomto turnaji 

hráli ve formátu 5+1 na 20 minut. Střídá se jak v hokeji, na-

ráz celá pětice hráčů. Udrţet pozornost a soustředit se na hru 

je pro kluky velký úkol. Přesto všichni podali výborný vý-

kon. Nejlepším hráčem byl vyhlášen David Dlouhý z SK 

Úvaly, z AFK Pečky jsou Ondřej Fejfar – nejlepší gólman  

a Vojtěch Kozák – nejlepší střelec. V turnaji vyhráli kluci 

z Běchovic. 

Mezi mladšími ţáky se velmi dobře představily dívky ze 

Slávia Praha, obsadili mezi kluky skvělé 3 místo, Barbora 

Horáková byla vyhlášená nejlepším brankářem turnaje. 10 

branek nastřílel nejlepší střelec turnaje domácí Vojtěch Sou-

ček. Ve Velimi mohou být pyšní na Matěje Kasala, který byl 

zvolen nejlepším hráče, Velim také celý turnaj vyhrála. 

Starší přípravky (ročníku 2001 a mladší) měřily svoje síly 

s vrstevníky z Uhlířských Janovic, Semice, Kounic, Kostelce 

a Lysé nad Labem. Na hřišti se sehrálo systémem kaţdý 

s kaţdým celkem 21 zápasů, kterým suverénně vévodilo 

druţstvo z Uhlířských Janovic, následované českobrodským 

áčkem. Hned v závěsu za ním se umístilo béčko Českého 

Brodu. Nepopulární bramborovou medaili si vykopali 

Kounice. A kdo jsou naše moţné budoucí fotbalové hvězdy 

– nejlepší hráč - Luboš Dukay – SK Český Brod B, nejlepší 

brankář – David Vyhnálek a nejlepší střelec – Jiří Plzák – 

oba FK Uhlířské Janovice. 

I diváci si fotbal i organizaci akcí pochvalovali. „Taková 

akce je postavená na nadšení a úsilí trenérů, jejich rodinných 

příslušníků, rodičů dětí a dalších lidí zapálených do fotbalu, 

finančně pomáhá i město Český Brod a okresní fotbalový 

svaz.“ dodává Luboš Holý z FK Český Brod. 

Odešel starosta dobrovolných hasičů  

Antonín Bek 
Bohužel se k nám dostávají i ty nejsmutnější zprávy. Jednu 

takovou přinášíme i v tomto čísle. 

Pan Antonín Bek, v letech 1975 – 2011 starosta Sboru 

dobrovolných hasičů (SDH) Český Brod, nositel Řádu 

svatého Floriána a titulu Zaslouţilý hasič, zemřel v sobotu 

21. května 2011 ve věku 80 let. Do SDH Český Brod na-

stoupil v roce 1948 ve svých 18 letech a působil tak u sbo-

ru úctyhodných 63 let. Celý ţivot věnoval českobrodské 

„Andulce“ – hasičské Praga An z roku 1929. Ještě v roce 

2010 se s ní zúčastnil Hasičských slavností v Litoměřicích  

a Srazu hasičských veteránů na Kačině. SDH Český Brod 

jezdí vţdy po vlastní ose a on zásadně odmítal nechat se 

tam dovézt, zastával názor, ţe buď pojede na Andulce, 

nebo vůbec. 

Nyní ho Andulka doprovodila na jeho poslední cestě – 

rozloučení s panem Antonínem Bekem proběhlo v pátek  

27. května 2011 v 11 hod. v obřadní síni českobrodského 

hřbitova. Čest jeho památce! 

Doubravčice podlehly v nedělním zápase  

Amfoře o jediný gól 
Nedělní (26. 6. 2011) podmračené počasí neodradilo diváky 

a na zápas Staré gardy a Amfory klubu Praha se jich  

v Doubravčicích u Českého Brodu sešlo téměř pět set.  

První z nich přicházeli jiţ hodinu před ohlášeným zahájením 

fotbalového utkání, kterého se nakonec zhostili za Amforu 

hned tři její členové: dobrou náladou a úsměvy hýřící Jiřina 

Bohdalová, Michal Suchánek a fotbalová hvězda Antonín 

Panenka. Tuto sestavu doplnil při čestném výkopu za Starou 

gardu Doubravčic její nejstarší člen, pan Oto Pačes. Přestoţe 

se z počátku mohlo zdát, ţe Stará garda bude pro Amforu 

velmi snadným soupeřem, konečný výsledek s rozdílem 

pouhého jediného gólu navíc ve prospěch Amfory potvrdil 

opak. Po poněkud vlaţném rozjezdu a rychlém zinkasování 

prvních čtyř branek se situace změnila, Stará garda oţila  

v poli, vyměnila brankáře a dokázala Amfoře, ţe stále o fot-

balu ví své. Finální skóre zápasu 6:5 bylo tedy nejen zaslou-

ţené, ale pro místní diváky i velmi příjemným překvapením. 

Za fotbalový klub Amfora nastoupili nejen známé osobnosti 

z televizní obrazovky, Miro Ţbirka, Ota Balage, Pavel Poulí-

ček, Vladimír Hron, Milan Pitkin, Stanislav Hloţek, Vladi-

mír Čech či Zbyněk Merunka, ale také uznávaní mistři zele-

ného trávníku. Své umění tak předvedl divákům člen Klubu 

ligových kanonýrů Ladislav Vízek či Přemysl Bičovský, 

František Jakubec a také čtyřnásobný král střelců české ligy 

Horst Siegl. 

Tribuna místního stadionu se nevylidnila ani po ukončení 

fotbalového zápasu, většina diváků vytrvala a ve výborné 

náladě si uţila také odpolední koncert oblíbeného Rangers 

Bandu. 
Z tiskové zprávy – Amfora však nepřijela do Doubravčic osamoce-

na, doprovázela jí známá kapela Rangers band (Plavci), jejíž kon-

cert proběhl v areálu hřiště po skončení fotbalového klání…

zároveň informujeme, že část výtěžku ze vstupného (děti do 10 let 

zdarma) byla věnována na znovuobnovení činnosti dětského fotba-

lu v obci. 

 

Alena Kvasničková, koordinátor akce 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/dovolena-zakynthos-2011-3645334/3645334?rtype=V&rmain=0&ritem=3645334&rclanek=11145773&rslovo=487930&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/nakupuj-vyhodne-10836781/10836781?rtype=V&rmain=0&ritem=10836781&rclanek=11145773&rslovo=430425&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/zajezdy-na-posledni-chvili-na-kveten-2010/3564443?rtype=V&rmain=0&ritem=3564443&rclanek=11145773&rslovo=456849&showdirect=1


 s t r a n as t r a n a   2121               Českobrodský  ZPRAVODAJ  č e r v e n e c  č e r v e n e c  ––   s r p e n  s r p e n  20112011 

21 

Historické miniatury z Českobrodska 

Jiří Bohata 

Neznámí hrdinové z našeho kraje 

Plukovník Karel Vejvoda (1905-1968) 

Jedním z bojovníků za naši svobodu a demokracii je Kostelák Karel Vejvoda, který bojoval jako jeden z prvních dobrovolníků 

ve Španělsku proti Francovi a za 2. světové války v Sovětském svazu proti Hitlerovi. Na naše válečné hrdiny nesmíme zapo-

mínat, protože jim vděčíme opravdu za hodně. Asi bychom se ani nenarodili! Proto si musíme stále připomínat jejich osudy  

a z tohoto důvodu je napsán tento článek na paměť budoucím generacím. Aby článek mohl vzniknout v této podobě, patří vel-

ký dík dceři Karla Vejvody Naděždě Hamdan a jeho neteři Ludmile Králové za poskytnuté fotografie a doplňující informace. 

 

K 
arel Vejvoda, modřanský rodák (13. 10. 1905), vyrůstal v Kostelci nad Černými lesy na Poustkách v č. 292 v malém 

dvojdomku ještě s pěti sourozenci v rodině zedníka. Po absolvování obecné a měšťanské školy v dubnu roku 1924 

nastoupil do leteckého učiliště v Chebu a do roku 1928 slouţil u 45. pěšího pluku v Chustu (v Podkarpatské Rusi, 

která tehdy patřila k Československu). Po vojně nastoupil do zaměstnání v praţské Včele jako pomocný příručí. Dopisy přá-

tel ze Španělska ho přiměly, aby se přihlásil v srpnu 1936 přes karlínské ÚV KSČ jako dobrovolník na pomoc demokratické-

mu Španělsku v občanské válce proti Francovým pučistům (fašistický puč začal 17. 6. 1936 za vojenské podpory Německa a 

Itálie), kterému pomáhalo mezinárodní hnutí s interbrigadisty z celého světa (52 států), v čele se Sovětským svazem.  

Na podporu Španělska se i u nás organizovaly finanční sbírky. V našem městě si to vzal na starost můj otec Václav Bohata, 

který za ni dostal děkovný dopis od Španělského velvyslance. Také Španělské republice na pomoc přijeli nejen dělníci, ale i 

známé osobnosti. Spisovatelé E. Hemingway (Komu zvoní hrana, Pátá kolona), A. Tolstoj, A. Exupery, I. Erenburg i praţský  

E. E. Kisch a další.  

Vejvoda přijel do Španělska na vlastní pas přes Francii s pomocí lidové fronty Francie, kde byl přijat k bombardovacímu 

letectvu. Po nezbytném leteckém výcviku (letiště u moře San Javiér) nastoupil první bojový úspěšný let 10. 12. 1936 z letiště 

Dintanar de la Orden nedaleko Madridu, kde vzniklo známé heslo „No Passaran!“ – Neprojdou! – symbol španělské války 

a boje proti fašismu, ale také heslo „U Madridu bráníme Prahu“. Dále působil v malé mezinárodní letecké brigádě, kde byli 

tři Češi. S Karlem Vejvodou tam byl Karel Král a Karel Gabula-Kříţ. Příslušníci jejich letky je nazývali pro jejich stejná 

křestní jména „Tři králové“. Král i Gabula-Kříţ zahynuli při plnění bojových úkolů v roce 1937.  

Vejvoda ze začátku létal na sovětském pozorovacím letounu Polikarpov R-4 nazývaný „Rasante“. Byl to jednomotorový 

dvoumístný dvouplošník s maximální rychlostí 320 km v hodině se čtyřmi kulomety a unesl 300 kg pum.  

Později přešel na modernější sovětský bombardovací letoun Tupolev SB-2 nazývaný „Kaťuška“. Byl dvoumotorový středo-

plošník třímístný s maximální rychlostí 430 km v hodině se třemi kulomety a unesl 300 kg pum. 

Těţký boj proţil u Brunete, kdy jej při návratu z fronty napadlo 15 nepřátelských Heinkelů. Kaţdý ze španělských bombardé-

rů byl zasaţen, ale všechny se v pořádku vrátily na své letiště. Měl stále štěstí, a kdyţ mu dal sovětský velitel rozkaz, létal 

také v noci jako noční letec. Podle průběhu války vystřídal mnoho letišť. Poslední bylo u Reus nedaleko Taragony a Barcelo-

ny odkud útočili na Malorcu a Katalánskou frontu. Nakonec létal jako dopravní pilot v zázemí na třímotorovém Fokkeru. 

Za celou občanskou válku nalétal Vejvoda více jak 100 bojových letů a měl opravdu veliké štěstí, ţe se ze všech letů vrátil 

nezraněn, protoţe z pouhých devíti našich letců čtyři padli! Celkem bojovalo ve Španělsku asi 3000 Čechoslováků. 

Válka si u něj také vzala svou daň. U Alicante si léčil zrak a ve Valencii nervy. V březnu 1938 onemocněl břišním tyfem, 

který si léčil dva měsíce ve Francii a poté se vrátil do vlasti ohroţené Hitlerovým Německem v hodnosti nadporučíka španěl-

ského vládního letectva.  

Občanská válka ve Španělsku skončila roku 1939 vítězstvím pučistů generála Franca, který nastolil v zemi fašistickou dikta-

turu za vojenské podpory Německa a Itálie, která skončila aţ v roce 1975 jeho úmrtím.  

Domů se Karel Vejvoda dostal aţ v únoru 1939. Dne 15. března 1939 začala u nás německá okupace a vznik protektorátu 

Böhmen und Mähren. Vejvoda uţ koncem března protektorát opustil a přes Polsko se dostal do Moskvy. Kdyţ se zde zorien-

toval, odjel pracovat do Volgogradu (Stalingrad). Zde dělal soustruţníka v traktorovém závodě, kde se rozjíţděla výroba tan-

ků, aţ do prosince 1941. Několikrát ţádal o vstup do Rudé armády, ale musel zde zaučovat ruské dělníky (děti, ţeny a starce).  

Pod velením plukovníka L. Svobody 1895-1979 se v Buzuluku začal formovat 1. československý prapor, kam se Karel Vej-

voda ihned přihlásil. Byl zařazen 16. 6. 1942 v hodnosti desátníka (hodnosti španělských dobrovolníků jim nebyly uznány) ve 

spojovací četě jako radista a zúčastnil se legendární bitvy u Sokolova 8. 3. 1943, kde byla naše jednotka jako první spojenec-

ký útvar nasazena do boje! Při obraně Sokolova padl velitel 1. roty nadporučík Otakar Jaroš (1912-1943) kapitán im memori-

am, kterému byl udělen jako prvnímu cizinci titul hrdiny SSSR!  

Radistům se 11. 3. 1943 (Markovič, Vejvoda) podařilo zachytit zprávu o nepřátelském útoku. Po úspěšném dešifrování se 

podařilo dvě minuty před útokem v 6.00 hodin raketovým a dělostřeleckým přepadem jeho zahájení zmařit! Karel Vejvoda 

takto líčil z bitvy své pocity: „U Sokolova jsme zaţili kaţdý den nejmíň pět náletů. Tenkrát na to Němci ještě měli. Letouny 

útočily ve dvanácti aţ patnáctičlenných skupinách. Nebylo se kam schovat, kryty nebyly a hlavou se honily všelijaké myšlen-
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ky. Útočili jsme v noci od 20.00 do jedné hodiny po půlnoci po 

zamrzlé louce, ale pravý útok měli vést rudoarmějci ve vedlej-

ším úseku. V té chvíli se nedá myslet na nic jiného, neţ sledo-

vat záblesky a trasírky světelných střel od nepřítele a střelbou 

oplácet. Kdyţ se kulka dotkla ledu, několikrát poskočila jako 

ţabka, kdyţ zasáhla sval, protivně mlaskla, a kdyţ kost, tak se 

ozvala taková zvláštní dunivá rána! Nebylo se kam ukrýt a 

mnohokrát jsem musel skočit do díry v ledu. Nebyl čas myslet 

na nachlazení.“ U Sokolova měli naši ztráty: 86 mrtvých a 56 

raněných. Nepřátelské ztráty byly: 19 tanků, 4-6 obrněných 

transportérů a asi 300 mrtvých.  

V Novochopersku se naše jednotka rozšířila na brigádu (včetně 

tanků a děl). V červenci 1943 byl Vejvoda jako rotný přemís-

těn k tankovému praporu. Pomohl mu jak řidičský průkaz 

z roku 1925, ale i to, ţe poznal tanky ve Volgogradu. V září 

absolvoval tankový kurz v učilišti v Tambově a potom velel u 

první čety na tanku „Jánošík“, ale před Kyjevem se stal Vejvo-

da technikem druhé roty středních tanků T-34/76. A tak se 

zúčastnil osvobození Kyjeva, hlavního města Ukrajiny (5. - 6. 

11. 1943). Zde naše jednotka zaútočila na obranná postavení 

nepřítele v součinnosti s 38. armádou generála Moskalenka. 

Na předměstí Solomenka se naše brigáda dostala do prvního 

sledu. Dobitím závodu „Bolševik“ a vlakového nádraţí byl 

splněn bojový úkol dne, ale z důvodu ústupu nepřítele naši 

opět zaútočili a brzy ráno stály naše tanky na břehu Dněpru – 

první v centru Kyjeva! Sami rudoarmějci to nečekali a začali 

na naše střílet, neţ zjistili, ţe jsou to ruské tanky. Za odvahu 

proti nepříteli byli vyznamenáni Zlatou hvězdou s titulem hrdi-

na Sovětského svazu velitel samopalníků poručík A. Sochor 

(1914-1950) – junák skaut z Duchcova, velitel první roty leh-

kých tanků T-70 podporučík R. Tesařík (1915-1967) a velitel 

druhé tankové roty středních tanků T-34 podporučík J. Buršík 

(1911-2007) pod jehoţ velení patřil i Karel Vejvoda. V bitvě o 

Kyjev padlo 32 našich a 82 bylo zraněno a jeden zůstal nezvěstný.  

Naši bojovali na středním tanku T-34-76 sovětské výroby. Údajně se jednalo o nejlepší střední tank z druhé světové války. 

Hmotnost 30,9 tun, pancéřování 20-52 mm, výkon motoru 368 (500) kW/k, rychlost 53 km/h, dosah 400 km, osádka 4 muţi  

a výzbroj 2 kulomety – 7,62 mm a kanón 76,2 mm. 

Vejvoda také vedl řidičský výcvik, kde se jezdilo s vozidly Broněvik, Studebaker, Zis. Dále naše brigáda bojovala u Bílé 

Cerkve 1. - 3. 1. 1944 a na Dukle 8. - 14. 9. 1944. Pro Karla Vejvodu uţ v hodnosti nadporučíka pěchoty válka skončila 23. 3. 

1945 u Ţory v Polsku, kde byl těţce raněn střepinou a do konce války byl léčen po nemocnicích. Pro jeho nepřátelskou čin-

nost proti říši, byli jeho bratři doma vězněni do konce války. Po válce pobýval v Brně, kde se oţenil a nakonec zakotvil 

v Praze na Vinohradech, kde působil v ústředním výboru Svazarmu. Karel 

Vejvoda byl v roce 1968 povýšen na plukovníka, ale po dlouhé těţké ne-

moci 14. 7. téhoţ roku umírá. Rozloučení měl ve Strašnickém krematoriu 

s vojenskými poctami a pohřben byl na Vinohradském hřbitově.  

Za svoji bojovou činnost byl vyznamenán: Československým válečným 

kříţem (za osvobození Kyjeva), dvakrát medailí za chrabrost před nepříte-

lem – jedna za B. Cerkev, Sovětskými medailemi „Za osvobození Prahy“  

a „Za vítězství nad Německem“, dále ČS medailemi dvakrát za zásluhy, 

Jana Ţiţky z Trocnova, ČS pamětní medailí se štítkem SSSR, pamětní me-

dailí za Sokolovo a Duklu a Řádem Rudé hvězdy. 

Válečný hrdina K. Vejvoda povaţoval za svou povinnost vţdy bojovat proti 

fašismu i nacismu se zbraní v ruce za naši svobodu a svoji vlast.  
Prameny: 

Vojenské dějiny Československa 4. díl – Naše vojsko (1988) 

Historický ústav armády České republiky Praha – kmenový list K. Vejvody (1997) 

Těch několik let – M. Busta - článek ve Světu motoru č. 5 (1968) 

Přes Madrid do Prahy – R. Kůrka - článek z časopisu PVO a letectvo č. 8 

Z Buzuluku do Prahy – L. Svoboda – Naše vojsko (1967) 

První ČS samostatná tanková brigáda v SSSR (1943-1945) – M. Kopecký – MBI 

(2001) 

Českoslovenští letci v boji proti fašismu – Zd. Šmoldas – Naše vojsko (1987) 

Matrika v Kostelci nad Černými lesy (1920-1930) 
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Jedna nová pamětní deska 

 
Při procházce ulicí Krále Jiřího stojí za povšimnutí nová, malá deska či vlastně tabulka na domě čp. 219, která byla zhotove-

ná a osazená vlastním nákladem majitelem domu, panem Karlem Svobodou. Byla instalována na památku architekta Antoní-

na Balšánka, který se v tomto domě narodil. Možná si i ostatní majitelé českobrodských domů díky tomuto příkladu vzpome-

nou, že i v jejich domě se někdo významný narodil či žil a pamětní destičku na svůj dům také umístí… 

K této informaci připojujeme stručný životopis tohoto českého architekta. 

 

Antonín Balšánek se narodil dne 5. 6. 1865 v Českém Brodě. 

V letech 1883-88 studoval na české technice v Praze, kde se později 

(1911) sám stal profesorem architektury. Podnikal studijní cesty po 

Německu a Itálii, při nichţ si prohluboval své znalosti historie archi-

tektury i své mimořádné kreslířské schopnosti. Účastnil se řady ar-

chitektonických a urbanistických soutěţí; v mnohých získal i 1. ce-

nu, kterou pak realizoval, např. Obecní dům v Praze, most Legií tam-

téţ, regulace Malé Strany a Hradčan. Psal téţ knihy o historické ar-

chitektuře, které si sám ilustroval; od roku 1903 byl prvním redakto-

rem časopisu Architektonický obzor. Projektoval společensky vý-

znamné budovy, na jejichţ realizacích soustřeďoval přední umělce 

své doby. Od roku 1905 projektoval a sám řídil s Osvaldem Polívkou 

stavbu Obecního domu v Praze. Antonín Balšánek zemřel 22. 2. 

1921 v Praze. 

Antonín Balšánek byl všestranně nadaný architekt, vynikající kreslíř 

a akvarelista (výstavy). Hluboce se téţ zabýval historií architektury, 

výsledky publikoval v několika svých knihách. Ušlechtilost historické architektury – zejména renesanční a barokní – ovlivni-

la i jeho stavby. První část jeho tvorby byla vedena v neorenesančním směru, později se stal čelným autorem české secese. 

(Podle původního textu ing. arch. Kamila Dvořáka, DrSc.) 

 

Pro své rodné město – Český Brod – vytvořil jednu z nejzajímavějších výstavních budov v Čechách, novorenesanční Podli-

panské muzeum, kterým se oprávněně chlubíme. Škoda jen, ţe realizace původního návrhu ztroskotala na nedostatku finanč-

ních prostředků a ţe z něho byla postavena zhruba polovina. Tento nedostatek pociťuje českobrodské muzejnictví dodnes.  

Zdenka Bočková 

 

Hlavní realizovaná díla 

* most Legií, pův. císaře Františka Josefa, v Praze (projekt 1890, realizace 1898-1901),. 

 * novorenesanční muzeum v Českém Brodě (kolem 1895), 

 * novorenesanční Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí (1896-1902, s vyuţitím ideového návrhu A. Wiehla), 

 * Městské divadlo v Plzni (1899-1902), 

 * Obecní a reprezentační dům v Praze, vynikající secesní budova, na jejíţ výzdobě se podíleli nejlepší umělci své doby 

(projekt 1903, realizace 1905-11, spoluautor Osvald Polívka, výtvarníci Preisler, Špillar, Mucha, Švabinský, Aleš, Ţeníšek, 

Obrovský, Myslbek, Šaloun, Mařatka aj.), 

 * secesní vila v Černoţicích u Jaroměře (1904), 

 * secesní Městské divadlo v Pardubicích (1906-09), 

 * architektonické řešení pomníku Karla Hynka Máchy v petřínských sadech v Praze (1911, sochař J. V. Myslbek), 

 * Státní spořitelna na Vršovickém nám. v Praze (1911-12), 

 * regulační plán Malé Strany a Hrad-

čan.  

Hlavní teoretické práce (publikace) 

 * Letohrádek královny Anny na Hrad-

čanech (1900), 

 * Štíty a motivy attikové v české re-

naissanci (1902), 

 * Architektura střech doby barokové    

v Praze (1913, 1915)  

 

 

 

 

 

 

 

Osvald Polívka               Ant. Balšánek 
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Připomeňme si výročí Husova kamene 

 
Uprostřed Jiráskových sadů kousek od kostela Nejsvětější Trojice v Českém Brodě poutá zraky návštěvníků a turistů pomník 

Mistra Jana Husa, známý jako „Husův kámen”. Jedná se o hrubozrnný žulový balvan dovezený do města z vrchu Klepce  

a vztyčený v sadech roku 1921 jako monolit ve spolupráci se sochařem Ladislavem Šalounem. Letos 6. července připadá 

90leté výročí od odhalení tohoto památníku. Je tedy nanejvýš vhodné si připomenout osudy kamene od jeho vyzdvižení na 

Klepci, strastiplnou cestu do města, adaptaci, až po slavnostní odhalení a jeho devadesátiletou existenci. 

 

Psal se rok 1910. Bylo krátce po odhalení figurálního pomníku Prokopa Holého na dnešním Husově náměstí a v Českém Bro-

dě panovala myšlenka o postavení pomníku další osobnosti husitské doby, reformátorovi mistru Janu Husovi, a to v souvis-

losti s blíţícím se 500. výročím od jeho upálení u města Kostnice. K tomu účelu byl ustaven výbor „Husova kamene” v čele  

s regionalistou a místním historikem Jozefem Miškovským. Výbor do příprav akce zapojil okresní správní komisi a městskou 

radu v Českém Brodě, která věnovala pro účely pomníku pozemek v Jiráskových sadech. Smělé plány však přerušila světová 

válka a se stavbou muselo počkat na příznivější dobu, na rok 1920. 

Výbor Husova kamene si mezitím do Českého Brodu pozval sochaře Ladislava Šalouna (1870-1946), jehoţ Husův památník 

na Staroměstském náměstí v Praze slavil úspěch. Sochařův umělecký poradce s Jozefem Miškovským podnikli návštěvu 

vrchu Klepce, aby pro pomník vyhlédli vhodný balvan, ten nakonec objevili na vysoké limuzské mezi. S obcí Limuzy byl 

dohodnut souhlas k odvozu kamene. Nyní měla následovat nejobtíţnější část, vyzdviţení a doprava kamene do Českého Bro-

du. 

Limuzští občané si chtěli získat zásluhy a tak se pokusili kámen vyzvednout a dopravit do Českého Brodu sami. Balvan byl 

částečně zapuštěný v terénu. Po jeho odkopání se ukázal značně větší, neţ se původně zdálo. Celkové rozměry 253×230×290 

cm představovaly asi 9 m³ hmoty a váha byla odhadnuta na 2,8 tuny. Pro přesun kamene přes pole na silnici si limuzští vy-

půjčili parní oračku z kounického velkostatku, jenţe i přes jištění potahy byl s převozem problém a nakonec raději od převo-

zu upustili. Další pokus provedli 31. března 1920 českobrodští. Dopravu řídili tesařský mistr Josef Štrobl a kamenický mistr 

Alois Formánek, kteří s osmi dělníky naloţili balvan na vůz o nosnosti 4,5 tuny vypůjčený z firmy Srnec v Karlíně. Kámen  

s velkými obtíţemi převezli aţ ke 230 m vzdálené silnici z Přišimas do Limuz, kde je zastavila rozměklá silnice a nedostateč-

ná šířka kol, která se zarývala do hloubky. Navíc se balvan nebezpečně nakláněl, a tak byl prozatímně sloţen na dubové praţ-

ce přes příkop. Pro bezradnost se uvaţovalo o rozdělení kamene na menší kusy, od čehoţ však dělníci naštěstí upustili. 

O radu jak pokračovat dál, byl poţádán ředitel státní průmyslové školy sochařské a kamenické v Hořicích Ing. arch. Václav 

Weinzettl. Ten 3. června 1920 prohlédl kámen, veškeré mostky i silnici po celé délce trasy a vypracoval pro výbor Husova 

kamene podrobný návrh přepravy v ceně 20 000 korun. Pro přesun do 7 km vzdáleného města byl doporučen Václav Jandera 

z Hořic, který z důvodu vlhkosti půdy raději odloţil transport na podzim. Pokračovalo se 5. října 1920 a Janderovi dělníci 

naloţili kámen na povoz taţený okresním parním válcem řízeným strojníkem Pazderkou. Aby se náklad nezařezával, podloţi-

li jej silnými trámy a ocelovými deskami. Celý přesun jistily ještě koňské potahy. Převoz probíhal bez větších problémů za 

doprovodu mnoha zvědavých občanů, aţ byl balvan slavnostně dopraven na místo do Jiráskových sadů. 

Ladislav Šaloun mezitím pracoval na celkové kompozici památníku a modeláţi bronzových částí. Pokusil se zde o jakousi 

repliku pohanského megalitu: balvan nechal vztyčit do středu uměle navršené mohyly, coţ je v rozporu s filozofií a myšlením 

mistra Jana Husa, který proti pozůstatkům pohanství v Čechách bojoval. Stěnu kamene opatřil Šaloun bronzovou deskou  

s reliéfem Husovy hlavy s nápisem „1369/1415//M. Jon Huss//. 1921.“ a na vrchol usadil 40 cm vysoký bronzový kalich. 

Podle návrhu téhoţ sochaře bylo k pomníku později přivezeno sedm menších ţulových kamenů ze Štíhlic, které rozmístil  

v kruhu kolem monolitu. Na kaţdý z kamenů vytesal jména Husových následovníků z první poloviny 15. století: Ţiţka, Pro-

kop, Roháč, Jeroným, Chelčický, Štítný a Milíč. 

Slavnost odhalení památníku zahájila v předvečer hlavní slavnosti 5. července 1921 Akademie pořádaná místním Sokolem. 

Hlavní program pokračoval druhý den 6. července 1921. Zahájilo jej v 9 hodin řazení průvodu u Liblic, který se vydal od 

nádraţí k pomníku Prokopa Holého na náměstí. Zde v 10 hodin vystoupil pěvecký učitelský sbor a k bezmála 1 200 účastní-

kům pronesl proslov spisovatel a divadelní kritik František Václav Krejčí. Poté se slavnost přesunula do Jiráskových sadů, 

kde čekal u zahaleného ţulového kamene redaktor Jozef Miškovský a František Macháček, první popřevratový starosta měs-

ta. Slavnostní odhalení doprovázely proslovy hostí a organizátorů, načeţ následoval akt předání památníku Husova kamene 

předsedou výboru starostovi města do správy obce. Slavnost zakončily po 14 hodině recitace a dětské pěvecké vystoupení. 

Výbor Husova kamene vydal k slavnosti odhalení tištěný pamětní list. 

   Husův kámen se stal novým krajinotvorným prvkem v parku a svým mohutným zjevem se pokouší přimět návštěvníky  

k zamyšlení se nad osudy kazatele a reformátora hájícího pravdu za náš národ. I přesto, ţe byl Husův kámen zapsán 3. května 

1958 do seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 40251/2-718, neušel zájmu vandalů. Ti ve druhé polovině 20. 

století několikrát památník poškodili a odcizili kovové součásti za účelem prodeje ve sběrně surovin. Nejprve zmizel kalich  

a roku 2007 i pamětní deska, jíţ se podařilo jednomu českobrodskému občanovi zachránit. Záchrana desky byla podnětem 

pro město Český Brod, které se ve spolupráci s městskou gardou a občanským sdruţením ProČBrod pustilo roku 2010 do 

celkové rekonstrukce památky. Za ní byl na vrchol kamene umístěn kalich a do stěny zasazena dokonalá replika pamětní des-

ky. Rekonstrukce se zaměřila i na úpravu okolí, obnoveny byly i nápisy na sedmi okolních kamenech a odstraněny mechové 

porosty. Nové odhalení proběhlo při komorní slavnosti 27. října 2010. Originál pamětní desky byl na návrh Komise pro rege-

neraci městské památkové zóny v Českém Brodě se souhlasem rady města 7. dubna 2011 uloţen do sbírkového fondu Podli-

panského muzea. 

Jan Psota ml., regionální kronikář 
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ČESKÝ BROD A POHLEDNICE  IIČESKÝ BROD A POHLEDNICE  II  
 

Pohlednice, zobrazující města a krajiny nazýváme místopisnými. Mezi všemi ostatními jsou jistým způsobem nadřazené. Ty, 

které mají na obrazové straně jeden obrázek, jsou tzv. jednoobrázkové, mají-li zde obrázků více, hovoříme o pohlednicích 

okénkových. Počet okének se většinou pohybuje v rozmezí od dvou do devíti okének. Při ještě větším počtu okének vycháze-

jí jednotlivé obrázky příliš malé. Jiným hlediskem pro hodnocení vzácnosti pohlednice je uspořádání adresní strany. 

V počátcích pohlednicového šílenství byly adresní linky přes celou delší stranu pohlednice. Později se místo pro adresu 

zmenšilo na polovinu a podle toho hovoříme o pohlednicích s dlouhou nebo krátkou adresou. Ty prvně jmenované jsou 

pochopitelně mnohem vzácnější. Pouţívaly se po jenom velmi krátkou dobu na počátku dvacátého století. 

Naše první dnešní ukázka sestává ze dvou pohlednic, které mají stejný námět. Na obou je vyobrazena dřívější Občanská zá-

loţna v Českém Brodě v pozadí se sokolovnou. Nyní 

pochopitelně je účel budovy zcela jiný, sídlí v ní 

Městský úřad. První a starší pohlednice je jednoba-

revná v barvě zelenošedé, má dlouhou adresu a obrá-

zek zabírá asi ¾ celkové plochy (Obr. 1). Na levém 

okraji najdeme název prodejce, kterým byl Rudolf 

Říha, závod papírnický v Českém Brodě. Bratr Ru-

dolf Říha byl dlouholetým náčelníkem místního So-

kola a první pohlednice s jeho firmou se objevily 

v roce 1898. Nejprve vedl pouze papírnictví, od roku 

1900 k němu přidal i knihkupectví. Nevím, proč se 

domnívám, ţe sídlil v dnešní Komenského ulici. 

Zhruba ve stejné době, tedy v roce 1898 se objevily 

na trhu pohlednice s domicilem Na skladě má Eman 

Diblíček. Ten vlastnil papírnictví, které sídlilo vedle 

hospody v domcích u kostela sv. Gotharda, kde je 

dnes malý parčík. Domky byly zbořené někdy 

v sedmdesátých létech minulého století. Tehdy však Diblíčkovo papírnictví sídlilo jiţ v ulici Na Várečce, kde byla později 

Narpa a papírnictví se v témţe objektu, byť pod jiným majitelem, dochovalo dodnes. Pan Diblíček skončil jako samostatný 

podnikatel asi v roce 1948, ale nějaký čas, ještě jako vedoucí Narpy, obchod vedl. Za dob svého působení se zaslouţil o asi 

největší počet vydaných českobrodských pohlednic. 

Druhý z obou zmíněných pohledů zobra-

zuje rovněţ Občanskou záloţnu se soko-

lovnou v pozadí, jenţe tentokrát jiţ jde o 

pohled barevný s krátkou adresou, vydaný 

v roce 1909 (Obr. 2). Jeho autorem byl 

právě Eman Diblíček. Ptáte li se, proč 

jsem zařadil do mého poněkud nesouvis-

lého povídání dva skoro stejné obrázky, 

podívejte se na ně trochu podrobněji a 

zjistěte sami, co na nich je nebo vlastně, 

co na nich není. Máte pravdu, chybí tady 

socha Prokopa Holého, na kterou jsme za 

ta léta všichni zvyklí. Místo ní zde najde-

me kašnu, která stála původně na místě 

dnešní sochy. Pomník Prokopa Holého 

byl odhalen 3. 7. 1910 při oslavách 40 let 

Sokola. 

Jestliţe jsme se dnes začali zabývat vý-

robci, papírníky, fotografy, knihkupci a 

tiskaři českobrodských pohlednic, dokon-

čeme nyní jejich krátký přehled. Určitě třetím do party, ke dvěma jiţ jmenovaným, je majitel tiskárny v Komenského ulici, 

pan Beneš. Své produkty většinou označoval poznámkou Tiskem L. Beneše v Českém Brodě a ten nejstarší můţeme datovat 

do roku 1899. Od roku 1909 spolupracoval pan Beneš s panem V. Wenigem a inzerovali se společně V. Wenig, tisk L. Be-

neš, Č. Brod. 

V témţe roce se přidal k producentům pohlednic i Jozef Miškovský, knihkupec, novinář a redaktor, vydavatel novin Naše 

hlasy a dalších. Jeho obchod byl na Husově náměstí proti zvonici, a ačkoliv prodával zejména knihy a noviny, nebyl mu cizí 

ani prodej a vydávání pohlednic. Označoval je textem Nákladem knihkupectví Joz. Miškovského a kniţní sortiment byl 

v krámku nabízen i později za Boţetěcha Miškovského, který se na pohlednicích znamenal Nákl. B. Miškovský, Foto PhMg 

Jareš. Nejstarší takto označený pohled je zřejmě z roku 1925. Prodej knih a pohlednic zde pokračoval přes válku aţ do zná-

rodnění podnikem Kniha, která zde dlouhá léta sídlila pod vedením pí. Langové a pí. Vretzlové. Dnes zde je snad jakýsi butik 
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a sedmitisícové město nemá jedinou prodejnu knih. Zdá se mi to být trochu smutné. 

O jmenovci pana Rudolfa Říhy, zřejmě Adolfovi Říhovi, jsme se jiţ zmínili minule, bohuţel, nikdo, kdo by záhadu osvětlil, 

se nenašel, takţe můţeme jenom konstatovat, ţe existuje několik málo pohlednic s označením Nákladem Ad. Říhy v Česk. 

Brodě 1901. Nic mi neříká ani popiska Nákl. J. Zedník, Český Brod, 1909. Ostatně i zde se celková produkce omezila pouze 

na několik málo kusů. Pozornost a péči jsme doposud věnovali pouze českobrodským producentům pohlednic. Byli však i 

mimobrodští a nebylo jich málo. Samozřejmě nejvíce bylo těch praţských, ale nechyběli ani ze Sadské, z Vyškova i odjinud. 

Za všechny vyberme jednoho, který zřejmě vydal vůbec největší počet českobrodských pohlednic a nebyl to Broďák. Jedná 

se o firmu pana K. Zuny, jehoţ nejstarší pohlednice je datována v roce 1910 označením K. Zuna, Král. Vinohrady, Tylovo 

nám. 16. V roce 1918 se s jeho jménem setkáváme podruhé a to na adrese K. Zuna, Král. Vinohrady, Vávrova tř. 31. Ke třetí 

změně adresy došlo v roce 1934 Nákl. K. Zuna, Vinohrady, Rumunská 31. A konečně změna poslední, to jiţ firmu převzala 

zřejmě manţelka pana Zuny, která se znamenala Nakl. K. Zunová, Praha XII, Rumunská 31. Výrobky firmy Zuna patří 

k těm povedeným, vţdy byla zaručena dobrá kvalita zpracovávané fotografie a nikdy nechyběl ani letopočet vzniku. 

Ale vraťme se zpátky do roku 1910. To se objevila na trhu první pohlednice s označením Foto B. C. Straka, Č. Brod, Nakl. 

B. Svobodová, Rostoklaty. Reklamní slogan FOTO STRAKA byl ve své době dostatečně známý návštěvníkům Malechova, 

kde vpravo před mostem přes Šemberu měl pan Straka atelier. I druhé jméno v popisce má pro mne svoje kouzlo. Kdyţ jsem 

před léty pátral po historii poštoven, podléhajících českobrodské poště, dostal jsem se i do Rostoklat. Tam se vědělo, ţe poš-

tovna zde byla zaloţena v roce 1904 a pracovala ještě v roce 1918. Prvním poštovným byl jistý Jan Svoboda, obchodník smí-

šeným zboţím v Rostoklatech. Bohuţel místo obchodu pana Svobody a později jistě i pí Svobodové nikdo v Rostoklatech jiţ 

neznal. 

Lakonicky stručný text na další skupině pohlednic zní takto Jan Šubert, Český Brod 1912. Pana Jana Šubrta jiţ nepamatuji, 

ale papírnictví vedl později jeho syn Ladislav, který měl obchod v domě vpravo od vchodu do starého pivovaru na náměstí, 

zhruba tam, kde dnes je parčík před poţární zbrojnicí. Býval jsem tam jako malý kluk téměř kaţdodenním hostem a nakupo-

val jsem zde vystřihovánky a obtisky. Manţelka pana Šubrta dlouhá léta pracovala jako vrátná v naší nemocnici. 

A zbývají mi poslední tři mohykáni. Bohuţel ani jedno jméno mi nic neříká, jedno mě pouze poněkud rozveseluje. Nevím, 

kdo byl a kde v Brodě sídlil Foto Pilař, Český Brod. První pohlednice s jeho jménem se objevila v roce 1920. Nic mi neříká 

ani firma papírnictví pana Muchy, který první pohlednici vydal v roce 1942 Nákl. Frant. Mucha, papírnictví Český Brod. A 

právě tady si myslím, ţe musí existovat pamětník, který se ozve a rozšíří naše obzory. Věřím, ţe i na vaší tváři vyvolá úsměv 

nápis poslední Nákladem M. Johnové, hlavní trafika Český Brod 1930. Kde byla hlavní českobrodská trafika? Bylo to u 

zvonice, proti restauraci U Ševčíků, na nádraţí, na rohu Tyršovy a Komenského nebo někde docela jinde? 

Nechme jiţ vydavatele pohlednic na pokoji a vraťme se k okénkovým pohlednicím a k prvním dvěma editorům. Rudolf Říha, 

jsa věren svému sokolskému přesvědčení vydal dvouokénkovou pohlednici sokolovny v černobílém provedení asi v roce 

1909 (Obr. 3), kde v horním okně je vyobrazena sokolovna se studnou zcela vpravo dole a v dolním okně najdeme pohled na 

cvičební sál. To je pohled jiţ po první přestavbě, neboť původně byla okna po obou stranách sálu. Po přístavbě malého sálu 

byla okna po levé straně sálu nahrazena dveřmi. 

 Druhá dvouokénková pohlednice je barevná a pochází asi z roku 1914, Vydáme se s ní do Českobrodských Zahrad (Obr. 4). 

V horním okně je známá 

výletní restaurace, která 

pro mne má jako neza-

pomenutelnou vzpomín-

ku na existenci prvního 

„automatu“, kde jakýsi 

šašek chytal do košíku 

padající míček. Po válce 

tuto restauraci provozo-

val nějakou dobu pan 

Černý, známý pod pře-

zdívkou Pirát. Spodní 

okénko dává prostor 

obrázku silnice na Staré 

zámky, na obzoru pak je 

dobře vidět Tuchorazská 

hláska. Vpravo podle 

silnice v rákosí teče 

Šembera. 

Tříokénková pohlednice 

autora Emana Diblíčka 

je z roku 1909 (Obr. 5) a 

najdeme na ní opět so-

kolovnu, jiţ  dostavěnou 

šatnovou částí a klubov-

nou, pohled na náměstí 

s budovou okresního 
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okresního soudu a jed-

ním jediným sloupem 

veřejného osvětlení. Za-

jímavý je počet a veli-

kost stromů. Poslední 

obrázek představuje kos-

tel sv. Gotharda, zvonici 

a nyní jiţ neexistující 

domky v místě dnešního 

parku. V tom bílém vět-

ším domě byl hostinec, v 

nízkých domcích vlevo 

Diblíčkovo papírnictví a 

později holičství pana 

Horkého. 

Poslední dnešní pohled-

nice je pětiokénková 

(Obr. 6). Pochází z roku 

1915 a postupně na ní 

najdeme budovu Okres-

ního chudobince, všim-

něte si, ţe zatím není ani 

stopy po zahradě gymnasia, uprostřed bohatě sgrafity vyzdobená Okresní hospodářská záloţna a vpravo nahoře objekt 

s poněkud záhadným ná-

zvem Okresní dům, budo-

va, kterou jsme donedávna 

byli zvyklí nazývat Stavby 

silnic a ţeleznic. Dnes zde 

sídlí řada kanceláří Měst-

ského úřadu. Kdo sídlil 

v Okresním domě začát-

kem minulého století, ne-

vím. Zatím jako ještě jed-

nopatrový objekt najdeme 

na dalším obrázku budovu 

nemocnice. Ta zahájila 

provoz 1. května 1905. 

Později na ní bylo přistavě-

no ještě jedno podlaţí. A 

na konec ještě poslední 

obrázek, Hospodářská ško-

la. Podívejte se na něj 

dobře, neţ vyslovíte pře-

svědčení o tom, co v tomto 

objektu sídlí dnes. Tak 

schválně…  

Ing. Jaroslav Petrásek st. 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÝ BROD, Nám. Arnošta z Pardubic č. 1,  

pořádá zájezd na 26. ročník 

ZAHRADY ČECH – LITOMĚŘICE 
NEDĚLE 18. ZÁŘÍ 2011 

Pouze jízdné 160 Kč; Odjezd v 8.00 hodin od MKIC 

Zájezd se uskuteční při dostatečném počtu účastníků. Závazné přihlášky přijímáme do 9. 9. 2011. 

NA PODZIM PLÁNUJEME: 

15. 10. FLORA - OLOMOUC 

1. 10. CIBULOVÝ JARMARK – HOŘICE 1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA 

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

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

ZÁJEZD NENÍ POJIŠTĚN 
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POZÁRUČNÍ OPRAVYPOZÁRUČNÍ OPRAVY  

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77,  

ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572     

privat: 321 623 121 

Ceny inzerce pro rok 2011Ceny inzerce pro rok 2011  
Redakce Českobrodského zpravodaje si dovoluje upozornit všechny inzerenty,  

ţe od 1. ledna 2011 platí následující ceny inzerce: 

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

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

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

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

Za redakci ČBZ Zdenka Bočková 

MKIC nabízí   

novou publikaci  

 

Václav Vokolek,  

Jiří Kuchař 

 

Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 

8 – Českobrodsko, Kouřimsko,  

okolí Sázavy 

 

V knize najdete nejen zajímavé  

fotografie, ale i poutavé vyprávění. 

Zahrnuje Český Brod, Škvorec, Hra-

dešín, Klepec, Tismice,  

Přistoupim, Bylany, Chotouň, 

Skramníky, Dobřichov, Klučov, Kou-

řim, Lipany, Vitice,  

Kostelec nad Černými lesy, aj.  

 

Cena 250 Kč 

 

Nabídka Turistických známek 

 

č. 791 Český Brod,  

1662 Přírodní památka Klepec,  

647 Bitva u Lipan,  

1659, bazilika Nanebevzetí Panny  

Marie v Tismicích,  

nově i č. 628 kostel sv. Jiří 

v Hradešíně 

 
Obdrţíte v MKIC, Nám. A. z Pardubic 1, přízemí.  
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Pozemky pro rodinné 
domy u Říčan v obci  

Sluštice  

od 900 – 1100 m2  
AKČNÍ  CENY  
INVESTUJTE  

DO BUDOUCNOSTI 
Informujte se na 
tel: 722 728 103 

K článku na straně 16 

„Letadýlko vzlétlo (téměř) do oblak 
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Zvoneček Bylany dostal nové auto 

Zástupci Poskytovatele sociálních služeb – Zvoneček Bylany 

převzali v úterý osobní automobil. 

Ten teď bude pomáhat  

v chráněném bydlení v By-

lanech. „Vzali jsme si za 

vlastní pomáhat ústavům  

a zařízením, které pečují  

o děti a postiţené spoluob-

čany,“ řekl Miroslav Kánis-

ký jednatel reklamní agentu-

ry, která projekt tohoto soci-

álního automobilu organizovala. Celkem agentura věnovala 

jiţ tři sta třicátý třetí automobil. Tyto automobily vyuţívají 

dětské domovy a poskytovatelé sociálních sluţeb po celé 

republice. Zástupci chráněného bydlení v Bylanech převzali 

jiţ druhé auto. „První jsme v tomto ústavu předali jiţ před 

čtyřmi lety,“ podotkl Kániský. Vůz v hodnotě zhruba tři sta 

tisíc zaplatili podnikatelé z okolí. Třicet z nich bude mít na 

voze po dobu šesti let svou reklamu. Dohromady pak zapla-

tili celý vůz. „Váţím si toho, ţe je tady spousta lidí, kterým 

není lhostejný osud jiných,“ děkovala ředitelka Zvonečku 

Bylany Iveta Blaţková. 

Poskytovatel sociálních sluţeb tak teď díky tomuto automo-

bilu bude moci rozšiřovat a hlavně zkvalitňovat sluţby pro 

své klienty. „V novém autě se budou například převáţet 

obědy, vozit klienty ze školy, ale bude také pendlovat na 

různé závody nebo pobyty,“ zmínila ředitelka, v čem nový 

automobil pomůţe. Doteď prý jeho místo zastával stařičký 

Škoda-Forman, který uţ dosluhuje a bude si tak moci dopřát 

zaslouţeného odpočinku. 

Martin Šnajdr - Kolínský deník 
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http://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/zvonecek-bylany-dostal-nove-auto20110712.html
http://kolinsky.denik.cz/multimedia/galerie/3140391.html
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  č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 

1.7. Procházka 
Šťastná 

koza Salix med Pekařství 
Ovocné 

sady 
Jatky  

Tismice Marmeláda 
zelenina, 

kytky Víno 
Sýrové 

speciality 

8.7. Procházka 
Šťastná 

koza Šmakalovi med Pekařství   
Jatky  

Tismice Marmeláda 
zelenina, 

kytky   
Sýrové 

speciality 

15.7. Procházka 
Šťastná 

koza Salix med Pekařství   
Jatky  

Tismice Marmeláda 
zelenina, 

kytky   
Sýrové 

speciality 

22.7. Procházka 
Šťastná 

koza Šmakalovi med Pekařství   
Jatky  

Tismice Marmeláda 
zelenina, 

kytky   
Sýrové 

speciality 

29.7. Procházka 
Šťastná 

koza Salix med Pekařství   
Jatky  

Tismice Marmeláda 
zelenina, 

kytky   
Sýrové 

speciality 

5.8. Procházka 

Šťastná 

koza Šmakalovi med Pekařství   

Jatky  

Tismice Marmeláda     

Sýrové 

speciality 

12.8. Procházka 
Šťastná 

koza Salix med Pekařství   
Jatky  

Tismice Marmeláda       

19.8. Procházka 
Šťastná 

koza Šmakalovi med Pekařství 
Ovocné 

sady 
Jatky  

Tismice Marmeláda       

26.8. Procházka 
Šťastná 

koza Salix med Pekařství 
Ovocné 

sady 
Jatky  

Tismice Marmeláda       

2.9. Procházka 
Šťastná 

koza Šmakalovi med Pekařství 
Ovocné 

sady 
Jatky  

Tismice Marmeláda     
Sýrové 

speciality 

9.9. Procházka 
Šťastná 

koza Salix med Pekařství 
Ovocné 

sady 
Jatky  

Tismice Marmeláda 
zelenina, 

kytky     

16.9. Procházka 

Šťastná 

koza Šmakalovi med Pekařství 

Ovocné 

sady 

Jatky  

Tismice Marmeláda 

zelenina, 

kytky   

Sýrové 

speciality 

30.9. Procházka 
Šťastná 

koza Salix med Pekařství 
Ovocné 

sady 
Jatky  

Tismice Marmeláda 
zelenina, 

kytky   
Sýrové 

speciality 

7.10. Procházka 
Šťastná 

koza Šmakalovi med Pekařství 
Ovocné 

sady 
Jatky  

Tismice Marmeláda 
zelenina, 

kytky   
Sýrové 

speciality 

14.10. Procházka 
Šťastná 

koza Salix med Pekařství 
Ovocné 

sady 
Jatky  

Tismice Marmeláda 
zelenina, 

kytky   
Sýrové 

speciality 

21.10. Procházka 
Šťastná 

koza Šmakalovi med Pekařství 
Ovocné 

sady 
Jatky  

Tismice Marmeláda 
zelenina, 

kytky   
Sýrové 

speciality 

28.10. Procházka 
Šťastná 

koza Salix med Pekařství 
Ovocné 

sady 
Jatky  

Tismice Marmeláda     
Sýrové 

speciality 

  Místo Místo Místo Místo Místo Místo Místo Místo Místo 

1.7. Jitrnice Koření Uzenina Košík Svitko Frgály Mošty     

8.7. Jitrnice   Uzenina     Frgály       

15.7. Jitrnice Koření Uzenina     Frgály       

22.7. Jitrnice   Uzenina     Frgály       

29.7. Jitrnice Koření Uzenina     Frgály       

5.8.     Uzenina     Frgály       

12.8.   Koření Uzenina     Frgály       

19.8. Jitrnice   Uzenina     Frgály       

26.8. Jitrnice Koření Uzenina     Frgály       

2.9. Jitrnice   Uzenina     Frgály       

9.9. Jitrnice Koření Uzenina     Frgály       

16.9. Jitrnice   Uzenina     Frgály       

30.9. Jitrnice Koření Uzenina     Frgály       

7.10. Jitrnice   Uzenina     Frgály       

14.10. Jitrnice Koření Uzenina     Frgály       

21.10. Jitrnice   Uzenina     Frgály       

28.10. Jitrnice Koření Uzenina     Frgály       

          

FARMÁŘSKÉ TRHY V ČESKÉM BRODĚ 

Zdroj: http://www.cesbrod.cz/styles/icons/icon_excel.png                                                                VLASTNÍ STÁNKY 
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Pojďte s námi  

Z DUBČE DO DUBČE 
jubilejní 20. ročník se koná v sobotu 24. září 

2011 

Připravili jsme pro Vás  

tradiční dětskou trasu (cca 3 km) s množstvím 

her, soutěží a pohádkových postaviček 

sedm okružních pěších tras 13 – 55 km cesta-

mi i necestami kolem Počernického rybníka, 

údolím Rokytky, Vinořským parkem, na zříce-

ninu hradu Jenštejna a dále do Polabí a dvě 

pohodové okružní cyklotrasy (cca 40 a 70 km) 

Polabím při severovýchodním okraji Prahy. Ki-

lometráž a přesné vedení tras bude upřesně-

no na startu. 

Trasy jdou vesměs po neznačených cestách – doporučuje-

me vzít sebou mapu Okolí Prahy – východ, Okolí Prahy – 

sever, případně plán Prahy. 

START: od 7.30 do 10 hodin, dětská trasa od 9 do 12 hodin 

v Dubči (Praha 10) v klubovně oddílu Jestřábi (křižovatka ul. 

Bezprašné a U Transformátoru) – přístup bude označen od za-

stávky MHD „Škola Dubeč“ 

DOPRAVA: autobusem MHD č. 111 ze zastávky metra A 

„Skalka“ a autobusem č. 240 z konečné metra B „Černý Most“ 

nebo konečné metra C „Háje“. 

Přístup též možný pěšky, na kole či autobusem č. 

240 ze železničních zastávek Praha – Běchovice či 

Praha – Horní Měcholupy 

STARTOVNÉ: 20 Kč (členové KČT a držitelé karty 

EUROBEDS – 10 Kč). 

ODMĚNA: kromě pěkně prožité soboty a poznání 

zajímavých míst také účastnický glejt a množství 

pamětních razítek 

BLIŽŠÍ INFORMACE: Jan Moravec – tel.: 777 063 340, e-mail: 

jmmm@centrum.cz; http://zdubcedodubce.unas.cz 

 

Pochod se koná za každého počasí. Každý se účastní na vlastní  

nebezpečí. Na vaši účast se těší členové KČT-TOM Jestřábi Dubeč 



Českobrodský pohár minipřípravka Dopravní soutěž

Vystoupení pro seniory Vystoupení pro seniory




