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Vernisáž v Galerii K, 
k článku na straně 13

Hlídání dětí v RC Kostička, 
k článku na straně 9

Hlídání dětí v RC Kostička, 
k článku na straně 9

Ze setkání podnikatelů, 
k článku na straně 10
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Fotografie z archivů autorů článků, kresba M. Barták,
zdroj: internet
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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 1. 4. 2011 v nákladu 500 ks. 

Uzávěrka čísla 5. 2011 je v pondělí 11. 4. 2011  

© MKIC 1992 – 2011 

Zprávy z města a radnice; Deník MP 

Spolky a organizace ve městě; Leccos 

Vzpomínka na Františka Šubrta 

O odpadech a TS 

Pozvánky na kulturu, informace obecné 

Den Země na Klepci, Pošembeří uklízí! 

Knižní novinky únor 2011 

Sport, Matrika aj… 

OBSAH 

Kresba Václava Cinkla z roku 1971 

Od plánování k akcím 
 

 Vážení občané, s radostí vám mohu oznámit dobrou zprávu: město 

Český Brod získalo finance z Evropského sociálního fondu na pokračo-

vání tzv. strategického plánování, tedy řízení rozvoje města. 

Co to znamená? Při péči o naše město je potřeba řešit různé aktuální 

věci jako je úklid, opravy komunikací, svoz odpadu a mnoho dalších. Je 

však také potřeba se zabývat tím, jak se město bude dál rozvíjet, co udě-

lat, aby bylo město hezčí, příjemnější, poskytovalo dobré bydlení, dobré 

možnosti trávení volného času, vzdělání, podnikání, dobré služby apod.  

 

V 
 prosinci roku 2007 jsme proto přijali Strategický plán rozvoje 

města do roku 2022. Na zpracování se podílely desítky lidí včet-

ně řady z vás. Plán zohlednil různé názory a potřeby, kromě 

odborných podkladů a návrhů vycházel také z výsledků průzkumu názo-

rů občanů, besedy s podnikateli, zástupci neziskových organizací, rodiči 

malých dětí, seniory, z názorů a přání dětí a mládeţe a dalších. 

 Strategický plán je k dispozici k nahlédnutí buď na Městském úřadě 

v sekretariátu starosty, nebo na webové stránce města, oddíl Úřad/

Informace/Koncepční materiály/Strategický plán. 

 Co nás tedy čeká jako další krok? Protoţe je to jiţ 4 roky, kdy byly 

cíle ve Strategickém plánu stanoveny a některé z nich se 

jiţ podařilo splnit nebo se plní, a také proto, 

ţe se vývoj ve městě i celková situace po-

sunuly dál, budeme nejprve Strategický 

plán aktualizovat. Neznamená to, ţe 

bychom měnili cel- kové směřování 

rozvoje města, ale podíváme se spolu 

s odborníky na tzv. specifické cíle 

v jednotlivých oblastech rozvoje města Český Brod a budeme je aktuali-

zovat podle současného stavu. Jedná se o tyto oblasti:  

Vzhled města, ţivotní prostředí, zeleň 

Podnikání, zaměstnanost, sluţby 

Doprava 

Bydlení 

Zdravotnictví a sociální sluţby 

Bezpečnost 

Cestovní ruch a památky 

Vzdělávání 

Řízení rozvoje, správa města a spolupráce 

Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času 

 Dále si stanovíme, co je pro nejbliţší období důleţité udělat a vytvo-

říme plán akcí a projektů na příští 2 roky 2012-13, který bude provázán 

s rozpočtem města. 

Pokud budete mít zájem, můţete vyjádřit své názory a potřeby na stav  

a rozvoj výše uvedených oblastí ţivota buď písemně na oficiální e-

mailovou adresu města cesbrod@cesbrod.cz nebo v papírové podobě 

odevzdat na přepáţce v podatelně městského úřadu či na MKIC. Dále se 

můţete zúčastnit Fóra města, které se bude konat 19. května 2011 od 

18.00 hod. v kazetovém sálu penzionu ANNA Český Brod.  

 Strategický plán rozvoje města a Akční plán jsou moderními nástroji 

správy věcí veřejných a já doufám, ţe je spolu s vámi vyuţijeme pro 

zlepšení kvality ţivota v našem městě. 

 O dalším vývoji projektu vás budeme průběţně informovat jak 

v Českobrodském zpravodaji, tak na webové stránce města, oddíl Úřad/

informace/Koncepční materiály/Strategický plán. 
Bc. Jakub Nekolný - starosta města  

mailto:cesbrod@cesbrod.cz
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Věstník samosprávy 
Č E S K O B R O D S K Ý  Z P R A V O D A J  

města  informuje... 

Rada a zastupitelstvo 

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

Souhrn z 5. řádného jednání rady města, 
konaného dne 24. 2. 2011 od 16:00 hodin 
v kanceláři starosty města 
 
1. Prodej nezastavené jednotky č. 340/3 v ul. Komenského 
předem určenému zájemci (55/2011). Rada města doporu-
čuje zastupitelstvu města Český Brod schválit prodej neza-
stavené jednotky č. 340/3 - 3+1 v II. NP o velikosti 85,51 m2, 
včetně spoluvlastnických podílů 8551/46553 ke společným 
částem budovy čp. 340 v ul. Komenského na pozemku p. č. 
st. 397 a pozemku p. č. st. 397 o výměře 342 m2 a zahradě  
p. č. 946 vše v obci a k. ú. Český Brod, manželům Bohumilu  
a Olze Semerádovým, Komenského 340, 280 01 Český Brod 
za cenu 613.886 Kč. Kupní cena bude hrazena stranou kupu-
jící částečně z vlastních zdrojů a částečně z úvěru od Raif-
feinsen stavební spořitelny a.s. před podpisem kupní 
smlouvy. Kupní smlouva bude podepsána do 60 dnů od 
doručení oznámení o schválení prodeje nezastavené jed-
notky č. 340/3. 
2. Prodej volných jednotek v ul. Palackého čp. 1256, Český 
Brod (56/2011). Rada města vyhlašuje záměr 
na prodej volné bytové jednotky v ul. Palackého čp. 1256 
včetně spoluvlastnických podílů budovy čp. 1256 na pozem-
ku č. parc. st. 1580 a pozemku č. parc. st. 1580 o výměře 
279 m2 vše v obci a k. ú. Český Brod. Jedná se o následující: 
Jednotka č. 1256/24 je byt 1+kk v V. NP o velikosti 26,83 m2 
a spoluvlastnický podíl 2683/173205 na společných částech 
budovy čp. 1256 a pozemku č. parc. st. 1580 za minimální 
cenu 755.000 Kč. Nabídky v zalepené obálce označené slovy: 
„NEOTVÍRAT – jednotka č. 1256/×× VĚŽÁK" předejte do po-
datelny Města Český Brod, Náměstí Arnošta z Pardubic 56 
nejpozději do 31. 03. 2011 do 10:00 hodin. Nabídka bude 
obsahovat jméno, příjmení, bydliště žadatele, tel. kontakt, 
číslo jednotky, nabízenou kupní cenu, způsob a termín úhra-
dy. Na nabídky zájemců, kteří nemají uhrazeny závazky vůči 
Městu Český Brod, nebude brán zřetel. 
3. Schválení smlouvy budoucí o výpůjčce nebytových 
prostor - Psohlavci (57/2011). Rada města I. schvaluje 
smlouvu budoucí na výpůjčku nebytových prostor mezi 
smluvními stranami město Český Brod a Junák, svaz skautů 
a skautek ČR, středisko 214.14 Psohlavci Český Brod v čp. 
332 Krále Jiřího, Český Brod o celkové výměře 90,55 m2 ve 
znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení; 
II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekol-
ného podpisem uvedené smlouvy. 
4. Schválení vnitřní směrnice pro zadávání zakázek malého 
rozsahu (58/2011). Rada města schvaluje 
Vnitřní směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu pro 
Město Český Brod a jím zřízené příspěvkové organizace ve 

znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení  
v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů s platností od 01. 03. 2011. 
5. Schválení Výroční zprávy, která se vydává v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor-
macím (60/2011). Rada města bere na vědomí Výroční zprá-
vu vydanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svo-
bodném přístupu k informacím za kalendářní rok 2010. 
6. VB - plynovodní přípojka - ul. Na vyhlídce - Hrbkovi 
(61/2011). Rada města I. schvaluje uzavření smlouvy  
o zřízení věcného břemene na uložení a provozování plyno-
vodní přípojky na pozemku č. 996/6 dle KN v obci a k. ú. 
Český Brod. Oprávněným je pozemek 998/15. Návrh 
smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení; II. 
pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 
podpisem výše uvedené smlouvy o zřízení věcného bře-
mene. 
7. VB - kanalizační přípojka - Za lékárnou čp. 82 - Strnadova 
(62/2011). Rada města I. schvaluje uzavření smlouvy  
o změně smlouvy o zřízení věcného břemene č. 43/2003/
OSM, týkající se změny trasy vedení kanalizační přípojky ve 
prospěch domu čp. 449 s pozemkem st. p. č. 32/2 přes 
povinný pozemek č. st. 35/1 vše v k. ú. Český Brod; II. 
pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 
podpisem výše uvedené smlouvy o změně smlouvy o zřízení 
věcného břemene. 
8. VB - vodovodní přípojka - ul. Na Vyhlídce - Hrbkovi 
(63/2011). Rada města I. schvaluje uzavření smlouvy  
o zřízení věcného břemene na uložení a provozování vodo-
vodní přípojky na pozemku č. 996/6 dle KN v obci a k. ú. 
Český Brod. Oprávněným je pozemek 998/15. Návrh 
smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení; II. 
pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 
podpisem výše uvedené smlouvy o zřízení věcného bře-
mene. 
9. Vyhlášení výzvy k podávání nabídek na poskytnutí inves-
tičního úvěru (64/2011). Rada města I. jmenuje 
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřej-
nou zakázku „Poskytnutí úvěru pro město Český Brod“ ve 
složení: Bc. Nekolný, Sahulová, Jelínková, Kulhánková, Ing. 
Čokrtová; náhradníci: Mgr. P. Janík, Ing. Jedličková, Rozmba-
chová, Ing. Kašpar, Hoffmannová; II. schvaluje zveřejnění 
Výzvy k podání nabídek pro zjednodušené podlimitní řízení 
dle § 38 zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „Poskytnutí 
úvěru pro město Český Brod“ ve znění, které je přílohou 
návrhu usnesení. Toto znění bude zveřejněno od 25. 02. 
2011 do termínu otevírání obálek s nabídkami tj. do 05. 04. 
2011. 
10. Výměna kanalizační stoky v ul. Palackého - Český Brod 
+ vsazení šachty v ul. Suvorovova (65/2011). Rada města I. 
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schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 
uložení sítí stavby „Výměna kanalizační stoky v ul. Palackého 
- Český Brod + vsazení šachty v ulici Suvorovova“ do 
pozemku č. PK 904/11 v katastrálním území Český Brod. 
Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usne-
sení; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Ne-
kolného podpisem výše uvedené smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města;  
Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 
 

Souhrn z 6. řádného jednání rady města, 
konaného dne 10. 3. 2011 od 16:00 hodin 
v kanceláři starosty města 
 
1. Prodej podílu 1/11 pozemku v obci a k. ú. Český Brod 
(66/2011). Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
Český Brod schválit prodej podílu 1/11 pozemku KN p. č. 
228/81 v obci a katastrálním území Český Brod, z vlastnictví 
Města Český Brod, za kupní cenu 5.327 Kč Daně Bratánkové, 
Palackého 1118, 282 01 Český Brod. 
2. Schválení smlouvy na pronájem nebytových prostor – 
Pošembeří (67/2011). Rada města I. schvaluje smlouvu na 
pronájem nebytových prostor na adrese nám. Arnošta  
z Pardubic č. 56, Český Brod v rozsahu vyhlášeném záměrem 
z 10. 02. 2011 za předem stanovené nájemné ve výši 3.000 
Kč měsíčně, bez záloh na služby pro rok 2011 s tím, že výše 
nájemného pro následující roky bude upravována o inflaci 
stanovenou statistickým úřadem na dobu určitou do 31. 12. 
2013 s předem určeným nájemcem Region Pošembeří, o. p. 
s. se sídlem Hradešín 73 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení; II. pověřuje starostu města Český 
Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedené smlouvy. 
3. Smlouva na pronájem části areálu nemovitosti - Vrátkov 
78 - hájovna (68/2011). Rada města I. schvaluje 
smlouvu na pronájem části areálu nemovitosti na adrese 
Vrátkov 78 - hájovna v rozsahu vyhlášeném záměrem z 10. 
02. 2011 a dle plánku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usne-
sení, za předem stanovené nájemné ve výši 6.500 Kč měsíč-
ně na dobu určitou do 30. 08. 2011 s předem určeným zá-
jemcem Kolínskou lesní společností s. r. o. Kolín ve znění, 
které je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení; II. 
pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 
podpisem uvedené smlouvy. 
4. Farmářské trhy na náměstí v Českém Brodě (69/2011). 
Rada města vyhlašuje záměr na pořádání farmářských trhů 
na Nám. Arnošta z Pardubic a nám. Husově v Českém Brodě. 
Nabídky v zalepené obálce označené slovy: „NEOTVÍRAT – 
Farmářské trhy“ zašlete na adresu Města Český Brod, nám. 
Husovo 70 nebo předejte do podatelny Nám. Arnošta z Par-
dubic 56, Český Brod nejpozději do 14. 04. 2011 do 11:00 
hodin. 
5. Přidělení finančních prostředků z Ministerstva kultury 
(70/2011). Rada města I. schvaluje finanční podporu ve výši 
870.000 Kč na akci: kostel sv. Gotharda - odstranění havari-
jního stavu věže kostela, majitel Římskokatolická farnost, 
náměstí Husovo 78, Český Brod; II. souhlasí se spolufinan-
cováním akce z rozpočtu města na odstranění havarijního 

stavu věže kostela sv. Gotharda v Českém Brodě, majitel 
Římskokatolické farnost, náměstí Husovo 78, Český Brod ve 
výši 248.571 Kč. 
6. Vodovod a kanalizace v ul. Krále Jiřího - dohoda o narov-
nání (71/2011). Rada města I. revokuje své usnesení  
č. 51/2011 ze dne 10. 02. 2011 v části II.; II. doporučuje zas-
tupitelstvu města Český Brod schválit dohodu o narovnání 
mezi Městem Český Brod a 1. SčV, a. s. Návrh dohody je 
přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
7. Jmenování komise pro přidělování dotací neziskovým 
organizacím (72/2011). Rada města jmenuje 
komisi pro přidělování dotací neziskovým organizacím ve 
složení: předseda - Mgr. Plíva Milan, členové - Raková Lud-
mila, Kulhánková Jana, Charvát Tomáš, Slavík Jiří, zapisova-
telka - Jelínková Martina. 
8. Řídící skupina pro aktualizaci strategického plánu 
(73/2011). Rada města volí řídící skupinu ke strategickému 
plánování v Českém Brodě ve složení: Baladrán Zbyněk MgA, 
Binko Marek Bc, Hájek Václav, Kratochvílová Jana, Němeček 
Josef Ing. arch., Rahmová Renata Ing., Žák Jan, Kašpar Aleš 
Ing., Vodička Rostislav Ing., Kruliš Miroslav Ing., Kulhánková 
Jana, Přikryl Jan Ing., Kocum Ivo Mgr., Lukášek Marek Mgr., 
Oliva Miloslav Mgr., Šoupalová Štěpánka, Talacko Jaroslav 
MVDr., Ulíková Lucie Mgr., Zdražilová Martina Ing., Blažková 
Iveta Ing., Kosová Kristýna Bc, Kocián Matuš RNDr., Ph.D., 
Pohůnek Jan Ing., Vomáčková Irena Ing. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města;  
Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 
 

Souhrn z 5. mimořádného zasedání  
zastupitelstva města, konaného dne  
2. 3. 2011 od 18:00 hodin v obřadní síni 
českobrodské radnice 

1. Bezúplatný převod pozemku (Zborovská) v obci a k. ú. 
Český Brod (6/2011). Zastupitelstvo města I. schvaluje 
bezúplatný převod pozemku KN p. č. 726/180 o výměře  
5 m2 v obci a k. ú. Český Brod, od Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 
00 Praha 2 - Nové Město, do majetku města Český Brod; II. 
pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 
podpisem žádosti o bezúplatný převod výše uvedeného 
pozemku v obci a k.ú. Český Brod. 
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2. Žádost o koupi pozemku v k. ú. Klučov u Českého Brodu 
(7/2011). Zastupitelstvo města zamítá 
žádost pana Jiřího Hroudy, Lipová 370, 289 14 Poříčany,  
o odkoupení pozemku KN p. č. 369/2 o výměře 4.968 m2  

v kat. území Klučov u Českého Brodu, za cenu určenou zna-
leckým posudkem, do vlastnictví pana Jiřího Hroudy. 
3. Propojení vodovodu, ul. Pod Hájem - smlouva o investič-
ním příspěvku (8/2011). Zastupitelstvo města I. schvaluje 
Smlouvu o investičním příspěvku na realizaci propojení nově 
vybudovaných vodovodních řadů s vodovodem v ulici Pod 
Hájem mezi městem Český Brod jako poskytovatelem  
a Miloslavem a Hanou Hollasovými jako příjemcem. Návrh 
smlouvy je v příloze originálu tohoto usnesení; II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem 
výše uvedené Smlouvy o investičním příspěvku. 
4. Prodej bytové jednotky č. 1256/29 v ul. Palackého, Čes-
ký Brod (9/2011). Zastupitelstvo města I. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 1256/29, byt 1+1 v VI. NP o ve-
likosti 40,46 m2, včetně spoluvlastnického podílu 
4046/173205 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 panu Rudolfu Lehnerovi 
a paní Petře Kantové, oba trvale bytem Sabinova 2, Praha 3, 
za nabídnutou cenu 900.000 Kč. Kupní cena bude hrazena 
hypotéčním úvěrem od ČMSS do 60 dnů ode dne podpisu 
kupní smlouvy; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. 
Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy 
na bytovou jednotku č. 1256/29. 
5. Prodej bytové jednotky č. 1256/36 v ul. Palackého, Čes-
ký Brod (10/2011). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej 
bytové jednotky č. 1256/36, byt 1+kk v VII. NP o velikosti 
26,83 m2, včetně spoluvlastnického podílu 2683/173205 na 
společných částech budovy čp. 1256 a na pozemku p. č. st. 
1580 a pozemku p. č. st. 1580 o výměře 279 m2 vše v obci  
a k. ú. Český Brod panu Pavlu Snopovi, trvale bytem Na Ci-
helně 1327, Český Brod, za nabídnutou cenu 755.000 Kč. 
Kupní cena bude hrazena jednorázově před podpisem kupní 
smlouvy bankovním převodem. Kupní smlouva bude podep-
sána do 30 dnů od doručení oznámení o schválení prodeje 
bytové jednotky č. 1256/36; II. pověřuje starostu města 
Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1256/36. 
6. Prodej bytové jednotky č. 1256/42 v ul. Palackého, Čes-
ký Brod (11/2011). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej 
bytové jednotky č. 1256/42, byt 1+kk v VIII. NP o velikosti 
26,83 m2, včetně spoluvlastnického podílu 2683/173205 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 panu Michalovi Procházkovi, trvale bytem 
Prokopova 168, Kostelec nad Černými Lesy za nabídnutou 
cenu 757.000 Kč. Kupní cena bude hrazena jednorázově 
před podpisem kupní smlouvy na bankovní účet prodejce. 
Kupní smlouva bude podepsána do 30 dnů od doručení 
oznámení o schválení prodeje bytové jednotky č. 1256/42; 
II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekol-
ného podpisem výše uvedené kupní smlouvy na bytovou 
jednotku č. 1256/42. 
7. Prodej nezastavené jednotky č. 340/3 v ul. Komenského 
předem určenému zájemci (12/2011). Zastupitelstvo města 

I. schvaluje prodej nezastavené jednotky č. 340/3 - 3+1 v II. 
NP o velikosti 85,51 m2, včetně spoluvlastnických podílů 
8551/46553 ke společným částem budovy čp. 340 v ul. Ko-
menského na pozemku p. č. st. 397 a pozemku p. č. st. 397  
o výměře 342 m2 a zahradě p. č. 946 vše v obci a k. ú. Český 
Brod manželům Bohumilu a Olze Semerádovým, Komen-
ského 340, 280 01 Český Brod za cenu 613.886 Kč. Kupní 
cena bude hrazena stranou kupující částečně z vlastních 
zdrojů a částečně z úvěru od Raiffeinsen stavební spořitelny 
a. s. před podpisem kupní smlouvy. Kupní smlouva bude 
podepsána do 60 dnů od doručení oznámení o schválení 
prodeje nezastavené jednotky č. 340/3; II. pověřuje starostu 
města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem kupní 
smlouvy na výše uvedenou nezastavenou jednotku č. 340/3. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města;  
Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 
Záznam celého jednání MěZ na http://rastv.cz/533271-
cesky_brod 
Ilustrační foto: RAS Tv, zdroj: www.cesbrod.cz 

Českobrodská matrika  

informuje 

 

Významné životní výročí  

oslavili tito občané: 

paní Marie Mantoanová paní Marie Mantoanová   

pan Miroslav Chaloupka pan Miroslav Chaloupka   

pan Josef Moravec pan Josef Moravec   

a paní Marie Vojtěchová a paní Marie Vojtěchová   

Upřímně blahopřejeme a přejeme 

hodně zdraví a pohody  

do dalších let. 

 

 

Miroslava Hladíková, matrikářka 
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Z deníku Městská policie – únor 2011 

Blokové pokuty na místě zaplacené  7900 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku  5000 Kč 

Parkovací automaty 73526 Kč 

Poplatky za trţnici 110 Kč 

Celkem  86536 Kč 

Z deníku Městské policie – únor 2011 

 Odchyt psů – 1× útulek Lysá n. Labem. 

 Součinnost s odbory při MěÚ Český Brod – 1× s odborem dopravy, 1× s odborem správy majetku města,  

 4× s odborem vnitřních věcí. 

 Přestupky majetkové – krádeţe 1×. 

 Nádraţí – porušování tabákového zákona – 2×. 

 Zajištění provozu parkovacích automatů – denně. 

 Sběr injekčních stříkaček – 4× ul. Kollárova, 2× Jungmannova. 

 Oznámení Penny market o podnapilém zákazníkovi – muţ vykázán, vyřešeno domluvou.  

 Odchyt psa na Husově náměstí – odvoz do útulku v Lysé n. Labem. 

 Oznámení o odstranění vraku v ulici Na Cihelně. 

 Oznámení o odstranění vraku v ulici Kounická. 

 Oznámení Penny market o krádeţi zboţí – osoba bez OP, předáno Policii ČR. 

 Zjištění vloupání do RD v ulici Tuchorazská – předáno Policii ČR. 

 Kontrola nádraţí, vestibulu, čekárny a podchodu ohledně dodrţování tabákového zákona 

 a veřejného pořádku – denně. 

 Kontrola hřbitova a parkoviště u hřbitova – denně. 

 Upozorňování fyzických a právnických osob na dodrţování místních vyhlášek. 

 Kontrolní činnost nad dodrţováním uklízení psích exkrementů majiteli psů. 

 

Jan Svoboda, velitel MP 

Hlavním krédem je třídění odpadů 

 
Se statutem samostatné příspěvkové organizace pracují od 

roku 1992 Technické služby Český Brod. Pro město a spádo-

vé obce zajišťují komplexní komunální servis a některé služ-

by vykonávají po celý rok i pro další podnikatelské subjekty. 

Podnikají v oblastech nakládání s odpady, starají se o veřej-

né osvětlení, údržbu komunikací a chodníků, veřejnou zeleň, 

úklid městských prostranství, ve správě mají dopravní znače-

ní, hřbitovní služby i instalaci reklamních poutačů.  

 

T echnické sluţby provozují téţ sběrný dvůr, ve kterém 

mohou občané nejen z Českého Brodu ukládat do dvou vel-

kokapacitních kontejnerů mimo jiné veškeré elektrospotřebi-

če. Třídění odpadů je ostatně v Českém Brodě doménou. Ne 

náhodou získaly místní Technické sluţby Křišťálovou popel-

nici za rok 2008. Toto ocenění pravidelně uděluje akciová 

společnost EKO-KOM městu s nejlépe třídícími občany.  

„V Českém Brodu třídíme pět komodit a třídění se nám jed-

noznačně vyplácí, za rok 2010 jsme inkasovali od společnos-

ti EKO-KOM více neţ milion korun. Navíc firmy, které od 

nás odebírají vytříděný papír a plast, nám za komodity platí. 

K velkému pozitivnímu zvratu v třídění odpadů došlo právě 

v roce 2008. Nárůst byl značný a město Český Brod se prá-

vem ocitlo na špičce mezi obcemi, kde se občané třídění 

odpadů nejvíce věnují. Ostatně i poslední čísla mnohé napo-

vídají. V kraji je průměr vytříděného odpadu na občana 37 

kilogramů, v Českém Brodě vytřídí kaţdý občan 53 kilogra-

mů odpadu za rok. Naší základní myšlenkou zůstává vozit na 

skládku v Radimi vzdálenou zhruba 20 kilometrů co nejmé-

ně směsného komunálního odpadu.  

Tato filosofie se týká od dubna 2009 téţ svozu bioodpadu, 

který řešíme ve spolupráci s občany naším sběrným dvorem. 

Sebraný bioodpad odváţíme následně do 14 kilometrů vzdá-

lené kompostárny v Hořátvi za cenu 260 Kč za tunu.  

Díky třídění tak ušetříme za svoz směsného komunálního 

odpadu zhruba do sto tisíc korun měsíčně. O provozu vlastní 

kompostárny zatím neuvaţujeme, jelikoţ její pořízení by 

zřejmě nebylo rentabilní.  

Navíc od roku 2009 se nám podařilo sníţit náklady i na svoz 

vytříděného skla z původních devadesáti na maximálně pat-

náct tisíc korun, jelikoţ sváţku této komodity neobjednává-

me v pravidelných měsíčních intervalech, ale aţ po naplnění 

kontejnerů a zvonů. Systém třídění se zkrátka plynule vyvíjí. 

S novou výstavbou přibývají i nová sběrná místa, tam kde se 

ukáţe, ţe dosavadní počet kontejnerů nestačí, jejich mnoţ-

ství navýšíme,“ vysvětluje ředitel Technických sluţeb Ing. 

Miroslav Kruliš.  
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Komplexní sluţby pro město 

 Českobrodské technické sluţby momentálně zaměstnávají 

24 lidí, ke kterým od března do listopadu přibývá pět pracov-

níků v rámci veřejných sluţeb, a další pracovní síly získávají 

technické sluţby v programu alternativních trestů. 

„Samozřejmě ne všichni se osvědčí, ale vybrat se dá. Občan 

je povinen odpracovat 30 hodin, aby mu vznikl nárok na 

vyšší sociální dávky, a tak si dobře rozmyslí, zda do zaměst-

nání přijít,“ hodnotí Miroslav Kruliš. 

Kromě třídění a svozu odpadů zajišťují Technické sluţby pro 

město a spádové obce i další komunální činnosti.  

„Stejně jako v případě celoročního třídění odpadů podpoře-

ného pravidelnou osvětou je pro nás i u dalších činností vel-

mi důleţitá spolupráce s občany města. Ta se projevuje pře-

devším při zimní údrţbě chodníků. Naštěstí pro nás jsou při 

ní občané města aktivní a uklízejí i chodníky, které by podle 

nového zákona patřily do naší kompetence. Musím přiznat, 

ţe bychom s momentálním počtem pracovních sil  

a s dosavadní technikou, kterou máme k dispozici, bez po-

moci občanů zimní úklid velice těţko na úrovni zvládali. 

Proto jim patří také upřímný dík. 

Přitom náš technický park rozhodně není nekvalitní. Mecha-

nizaci se snaţíme pravidelně obměňovat a ve spolupráci 

s vedením města a odborem ţivotního prostředí modernizo-

vat. Při této obměně vyuţíváme i dotací. Tak do našeho tech-

nického parku přibude s pomocí šestimilionové dotace SFŢP 

například speciální vozidlo na svoz bioodpadu a 1200 aţ 

1300 kusů kontejnerů o objemu 120 aţ 240 litrů určených 

pro bioodpad.  

Při výběru nové techniky má u nás velké slovo její budoucí 

obsluha. Kvalifikovaný pracovník by měl umět pracovat se 

stroji po celý rok jak při zimní, tak při letní údrţbě a stroje 

mu proto musí co nejvíce vyhovovat. Proto by při jejich vý-

běru budoucí obsluha nikdy neměla chybět.  

Stejně tak jako při zimní údrţbě spoléháme na osvětu mezi 

občany a jejich ochotu, tak jsme nuceni vyuţívat i sluţeb 

dalších subjektů při vysprávkách komunikací. Ty si zajišťu-

jeme sami, ale jinak tuto činnost řešíme také zakázkovým 

způsobem,“ vysvětluje Miroslav Kruliš. 

Na osvětu a informovanost občanů českobrodské technické 

sluţby doopravdy hodně spoléhají. Všeobecně se vyplácí téţ 

spolupráce s místními školami. Školy sice samozřejmě třídí 

odpad, ale navíc se osvědčil i systém tzv. „rychlých sběrů“. 

Jde o pravidelné akce sběru papíru, při nichţ technickým 

sluţbám přibudou kilogramy do výkazů o třídění, odběratel 

získá potřebnou druhotnou surovinu a škola jako taková fi-

nance, takţe nakonec jsou spokojeni všichni.  

Technické sluţby Český Brod jsou členy Sdruţení komunál-

ních sluţeb, jehoţ akcí se zúčastňují. I to je jedna z moţných 

cest k výměně zkušeností a ještě většímu zkvalitnění posky-

tovaných sluţeb. 

Roman Paleček 
Zdroj: měsíčník Komunální technika č. 2/2011 

K obrázkům na této straně. Zdroj: www.tsceskybrod.cz/fotogalerie 

 

1 – Vytříděné komodity přinášejí do pokladny potřebné 

finance. Papír odebírá společnost CIUR z Brandýsa nad 

Labem  

2 – Za třídění odpadu v roce 2008 bylo město oceněno  

Křišťálovou popelnicí 

3 – Při údrţbě veřejné zeleně pomáhá například ţací stroj  

se sběrem značky Etesia 

1 

3 

2 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÝ BROD POŘÁDÁ  

ZÁJEZD DO DIVADLA GOJA MUSIC HALL PRAHA NA MUZIKÁL, KTERÝ  

PRAVIDELNĚ KONČÍ APLAUZEM VE STOJE A KDY SI DIVÁCI ZPÍVAJÍ S HERCI: 

 

D Ě T I  R Á J ED Ě T I  R Á J E   
 

Hrají a zpívají: S. Tofi, L. Vaculík, B. Polák, M. Zounar, M. Foret, M. Nosková,  

B. Slezáček, T. A. Vágnerová a mnoho dalších  

PÁTEK 29. DUBNA 2011; Cena celkem 790 Kč  

VSTUPENKY PROSÍME ZAPLATIT CO NEJDŘÍVE 

Odjezd v 17.30 hodin od MKIC 

Informace a předprodej vstupenek v přízemí budovy MKIC po, st 8.00-17.00 hodin,  

út, čt, pá 8.00 – 16.00 hodin  

Vstupenky nutno vyzvednout nejdéle týden před představením 

Změna programu vyhrazena 
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UKLIĎME POŠEMBEŘÍ! 

 
Akci Ukliďme Pošembeří! pořádá Region Pošembeří o. p. s. 

v rámci celosvětové akce Clean Up The World (Ukliďme svět!)  

a Mezinárodního roku dobrovolnictví. Jedná se o aktivitu zamě-

řenou na koordinaci dobrovolných úklidových prací na území regionu Pošembeří.  

 

Úklid bude probíhat od 2. do 17. dubna 2011 a slavnostní vyhodnocení proběhne 23. dubna 2011 

na Dni Země na Klepci. 

JAK SE ZAPOJIT? 

SLEDUJTE ROZPIS TERMÍNŮ A LOKALIT ÚKLIDU NA PLAKÁTECH ANEBO NA 

WWW.POSEMBERI.CZ  

POŠLETE NÁM E-MAIL NA INFO@POSEMBERI.CZ, ŢE DO TOHO JDETE S NÁMI,  

JAKOU LOKALITU JSTE ZVOLILI A KOLIK VÁS BUDE  

(dotazy na tel. 777 968 569 J. Stuchl). 

VE VYBRANÉM TERMÍNU PŘIJĎTE! 

K ÚČASTI ZVEME VŠECHNY OBCE, NEZISKOVÉ ORGANIZACE A SPOLKY, ŠKOLY,  

RODINY, SKUPINY PŘÁTEL, KTERÝM NENÍ LHOSTNÝ NEPOŘÁDEK OKOLO NÁS.  

DĚKUJEME! 

Akci aktivně podpoří partneři: 

Město Český Brod (odbor ţivotního prostředí a odbor dopravy), Technické sluţby města Český Brod, 

SÚS Kutná Hora, PSVS a. s. a další. 

Štěpánka Šoupalová, Region Pošembeří o. p. s.  

DEN ZEMĚ NA KLEPCI 

 

Stalo se již příjemnou tradicí, že se každoročně setkáváme na 

Klepci při příležitosti konání regionální akce Den Země na 

Klepci.  

 

V loňském roce jsme 

přivítali rekordních 

700 návštěvníků, pro 

něţ byl připraven 

bohatý program při-

pravený dětmi mateř-

ských a základních 

škol, doplněný o prezentace domácích produktů ze široké 

nabídky místních obcí a sdruţení, ekologicky zaměřené 

přednášky a nechyběla ani vţitá, dnes můţeme říci tradiční, 

scénka O slouhovi a zlé selce, představující staletou legendu 

o vzniku stejnojmenného kamene na Klepci. Pro děti byly 

připraveny výtvarné dílny, sladkosti i lunapark v podobě 

skákacího hradu – vše s ohledem na skutečnost, ţe se jedná  

o open-air akci na území chráněné lokality. Den Země na 

Klepci není pouhou nezávislou oslavou jara, je slavností 

regionu a našich obcí. Na této akci se seznamujeme s příro-

dou, tradicemi, minulostí, přáteli i sousedy. Je to akce, která 

je otevřena široké veřejnosti. V lednu se uskutečnila organi-

zační schůzka zástupců pořadatelských obcí Přišimas a Tis-

mic, několika mateřských škol, sdruţení a obcí, kteří se se-

znamovali s přípravami letošní akce, řešením nedostatků  

z minulých let a nastíněním programu. Termín je navrţen na 

sobotu 23. dubna 2011 od 14 hodin. Letos vzhledem k pětile-

tému jubileu akce připravujeme křest nové publikace o Klep-

ci, kde se objeví nová historie, odtajněné pověsti a skutečný 

význam vrchu. Společně s námi se představí nové obce, 

sdruţení, region Pošembeří představí projekt se zaměřením 

na ekologii. Program bude zahájen u zatopených jezírek  

u Limuz s ozvučením. Dovolujeme si Vás pozvat ke spolu-

účasti. Obracíme se na Vás, kteří máte v rámci své obce, 

soukromé společnosti, občanského sdruţení, nebo mateřské  

a základní školy zájem představit a prezentovat veřejnosti 

svou činnost a výrobky. Zveme mezi nás i folkové hudební-

ky a přátele regionu. Akce není přístupná pouťovým stán-

kům a atrakcím! Kontakt na koordinátora akce:  

mobil 777 170 843, e-mail: psotajan@seznam.cz. 

Jan Psota ml., Koordinátor akce 
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Foto z archivu J. Psoty ml. 
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N a u č n á  l i t e r a t u r aN a u č n á  l i t e r a t u r a   
ACKROYD, Peter: Fiktivní deník Oscara Wildea (Orsini) 

BÍLEK, Petr A. – Činátlová, Blanka: Tesilová kavalérie: popkul-
turní obrazy normalizace (Pistorius & Olšanská; Ústav české 

literatury a literární vědy FF UK) 
BRÝDOVÁ, Monika: Hrátky s FIMO hmotou (Computer Press) 

CIBULKA, Aleš – Žertová, Yvona: Cibulka na Toboganu: dva-
cet let úspěšného pořadu Českého rozhlasu 2 - Praha slovem 

i obrazem (Nakladatelství XYZ) 
EBERLE, Henrik – Uhl, Matthias: Akta Hitler: tajná složka 

NKVD pro Josifa V. Stalina, sestavená na základě protokolů o 
výslechu Hitlerova osobního pobočníka Otto Günscheho a 

komorníka Heinze Lingeho Moskva 1948/49 (Ikar) 
Honzo, ahoj!: setkání s Janem Balabánem (Kalich) 

JOŠT, Jiří: Čtení a dyslexie: typologie dyslexie, odchylky od 
normálního vývoje čtení, vztah čtení a očních pohybů, vliv 

prostředí a dědičnosti, vývojová dyslexie (Grada Publishing) 
KERRIGAN, Michael: Zprávy z minulosti: písemné památky 

starověkých civilizací (Knižní klub) 
Královský sňatek: Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 

1310: průvodce dobou (Gallery) 
LEBENHART, Tomáš: Svlékl jsem bílý plášť (Grafia) 

MOTL, Stanislav: Oběti a jejich vrazi: o tom, jak Česká repub-
lika pomáhala unikat válečným zločincům...: rozšířené a 

doplněné vydání knihy "Nacisté pod ochranou" (Rybka Pub-
lishers) MUNRO, Alice 

PINFOLD, John – Pecharová, Kamila: The Velká Pardubická 
and The Grand National: the Story of two Horse Races = 

Velká pardubická a Velká národní liverpoolská: příběh dvou 
dostihů (Helios) 

POVOLNÝ, Daniel: František Janeček - motocyklový král: 
příběh muže, který dal vzniknout motocyklům Jawa (Mladá 

fronta) 
ROHÁL, Robert: Jiřina Jirásková a Zdeněk Podskalský 

(Petrklíč) 
SLOUPOVÁ, Miroslava: Rok s krtkem: náměty pro práci s 

předškolními dětmi (Portál) 
SOLONIN, Mark: Vymývání mozků: zfalšované dějiny sovět-

sko-německé války (Naše vojsko) 
VÁVRA, Otakar: Paměti aneb Moje filmové 100letí 

(Nakladatelství BVD) 
WINKELHOFER, Martina: Viribus Unitis: císař a jeho dvůr: 

nový pohled na Františka Josefa (Ikar) 

L i t e r a t u r a  p r o  d ě t i  a  m l á d e žL i t e r a t u r a  p r o  d ě t i  a  m l á d e ž   
ABRHÁMOVÁ, Boca: Zelená psům nesluší (Karmášek) 

ADAMEC, Miroslav: Škola princů (Česká televize) 
BRUNHOFF, Jean de: Příběh malého slona Babara (Baobab) 

ČECH, Pavel: Dědečkové (Albatros) 
DISNEY, Walt: Na vlásku (Egmont ČR) 

EMERSON, Kevin: Oliver Nocturno. 1., Upírova fotografie 
(CooBoo) 

CHESTERFIELD, Sadie: Horseland. 4., Otázka drezury 
(CooBoo) 

LASKY, Kathryn: Legenda o sovích strážcích. 2., Cesta (Mladá 
fronta) 

MELOUNOVÁ, Ivanka: Čtení před spaním (Grada Publishing) 
MURPHY, Jill: Čarodějnice školou povinné. 5., Akademie v 
ohrožení (Nakladatelství XYZ) 
Obrázkové pohádky (Blug) 
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Kouzelná třída (Grada Publishing) 
REID, Sue: Ve stínu gilotiny: deník dívky z období Velké fran-
couzské revoluce 1792-1794 (Egmont ČR) 
SCHULZ, Charles M.: Láska podle Snoopyho: vybrané stripy 
Peanuts 1966-1999 (Plus) 
Šmoulové: Šmouloplán a čtyři další příběhy (Albatros) 
ŠTUDLAROVÁ, Zdeňka: Projdeme se pohádkou (Grada Pub-
lishing) 
VILÉM, Hynek: Dobrý pejsek pro kokínko přeskočí i přes 
hovínko: neslušné básničky (Barrister & Principal) 
WERICH, Jan: Deoduši: dospělé pohádky (Albatros) 
WERICH, Jan: Fimfárum: do třetice všeho dobrého: tři filmo-
vé pohádky (Albatros) 

K r á s n á  l i t e r a t u r aK r á s n á  l i t e r a t u r a   
BRUSSOLO, Serge: Město strachu (Plejáda publishing) 
BULGAKOV, Michail: O prospěšnosti alkoholismu (Pistorius 
& Olšanská) 
CAREY, Jacqueline: Kushielova vyvolená: trilogie Kushiel ; 
kniha druhá (Triton) 
EŠNER, Miloš: Útěk z Malé pevnosti Terezín: přepis románu z 
let 1964-1965 (Naše vojsko) 
GAARDER, Jostein: Hrad v Pyrenejích (Albatros) 
HAIDLER, Jaroslav: Prokletá setba (Jota) 
Indiana Jones: Kniha první: komiks (BB art) 
JIROUSOVÁ, Františka: Vyhnanci (Eroika) 
LEVER, James: Já, Cheeta: Hollywood očima nejlepšího zvíře-
cího herce všech dob (Mladá fronta) 
LUDLUM, Robert: Bourneův klam (Domino) 
MARTEL, Yann: Beatrice a Vergilius (Argo) 
MUNRO, Alice: Útěk (Paseka) 
NOVÁK, Jan: Aljaška aneb Příběh příběhu (Plus) 
NOWAK, Jenny: Noční lovci (Netopejr) 
PATTILL, Beth: Jak mi Jane Austenová zničila život (Ikar) 
PICAT, Marie-Laure: Než odejdu navždy...: skutečný příběh 
matky, který dojal celý svět (Fragment) 
POLLAK, Harry: Můj život: muž, který zachránil značku Aston 
Martin (Mladá fronta) 
ROSENBLUM, Senek: Přežil jsem varšavské ghetto: Chlapec 
ve skříni (Ikar) 
SCHLINK, Bernhard: Víkend (Prostor) 
Simpsonovi vrací úder! (Crew) 
TÁBORSKÁ, Irena: Skryto v Seznamce aneb Jakou podobu 
má láska (Barbara) 
URBÁNKOVÁ, Naďa – Spáčil, Dušan: A příště lépe (Bondy) 
VIGAN, Delphine de: Ani později, ani jinde (Odeon) 
WELLNER, Luděk Václav: Poslední z faraonovy družiny 
(Nakladatelství XYZ) 
WIESLER, André: Štvanice na ďábla: Kroniky Hagena von 
Steina; Kniha druhá (Fantom Print) 
WINTER, Leon de: Právo na návrat (Odeon) 

MK Český Brod 

http://www.knihovna-cbrod.cz
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Co plánujeme a  co  j sme podnikl i   v  Občanském sdruţení  Co  plánujeme a  co  j sme podnikl i   v  Občanském sdruţení  

LECCOSLECCOS   
N á m .  A r n o š t a  zN á m .  A r n o š t a  z   P a r d u b i c  3 1 ,  Č e s k ý  B r o dP a r d u b i c  3 1 ,  Č e s k ý  B r o d   

ee -- m a i l :  i n f o @ l e c c o s . c z ,  t e l . :  3 2 1  6 2 1  7 1 2 ,  6 0 4  2 5 1m a i l :  i n f o @ l e c c o s . c z ,  t e l . :  3 2 1  6 2 1  7 1 2 ,  6 0 4  2 5 1   3 0 23 0 2   

www.leccos .czwww.leccos .cz   
  

provozujeme v Českém Brodě Nízkoprahové zařízení pro děti mládeţ KLUB ZVONICE a Rodinné centrum 

KOSTIČKA 

pořádáme akce pro veřejnost, besedy, přednášky a workshopy pro podnikatele 

Co plánujeme: 
PŘIJĎTE SI HRÁT aneb TÁTO JDEME NA TO!  

V sobotu  9. dubna 2011 od 14 hodin v Sokolovně Český Brod 

7. ročník rodinného zábavného odpoledne. 

Pro děti od 2 do 10 let v doprovodu rodičů. 

Nebudou chybět: 

nové disciplíny s novými pomůckami z projektu „Kostička v novém kabátě“, 

speciální disciplíny pro tatínky s dětmi 

velká trampolína 

bazárková tombola 

Přezůvky s sebou! 

Vstupné dobrovolné! 

 

Sobotní dílna - BATIKA ZA STUDENA A SAVENÍ 

V sobotu 7.5. 2011 od 13.30 hodin 

pro děti od 13 let a dospělé, pro začátečníky i pokročilé 

v prostorách RC Kostička (nám Arnošta z Pardubic 12, Český Brod) 

pro nejméně 5 zájemců, maximální kapacita 8 míst 

Pouze na přihlášky ( ke staţení na www.leccos.cz ) nebo v RC Kostička. 

Na kurzu se naučíte jak pomocí  reaktivních barev, gumiček, provázku a kolíčků na 

prádlo vykouzlit nevšední a originální batikované textilie. Seznámíte se základy savové techniky a vysavovaný textil dozdo-

bíte textilními barvami. 

Délka kurzu 4 hodiny. Cena kurzu 355 Kč.V ceně je zahrnut veškerý spotřebovaný materiál a pomůcky pro dekorování  

1 kusu saveného a 3 kusů batikovaných triček nebo textilu. Při vyšším počtu dekorovaných triček se cena kurzu zvyšuje o 50 

Kč za kaţdý další kus.  

S sebou: 3 bílá nebo světlá trička na batikování, 1 tmavé bavlněné tričko pro savení. 

Vede zkušená lektorka Bára Tyglová.  

Kontakt: Petra Ištvániková petra@leccos.cz, 602 112 679 

 

PŘIJĎTE POBEJT! aneb den otevřených dveří 

Úterý 10. května od 8.30 do 16.00 hodin v RC Kostička 

Den otevřených dveří v RC Kostička pořádaný u příleţitosti Mezinárodního dne rodiny a ve spolupráci se Sítí mateřských 

center, o. s.   

Čeká na vás ukázka prostor, pomůcek, vybavení, propagačních materiálů, výstava výrobků a dílek dětí z programů  

VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ a ŠIKULA. Po celou dobu akce se vám bude věnovat koordinátorka centra Petra Ištvániková,  

v odpoledních hodinách také sluţba centra Petra Čurgaliová. Drobné občerstvení z domácí kuchyně nachystají rodiče z RC, 

kteří programy pravidelně navštěvují.  

Program: 

8:30 - 16:00 - zápisy do pravidelných programů ve školním roce 2011/2012 

9:00 - 15:30 - výtvarná dílna pro děti 

10:00, 12:00, 14:00 - promítání prezentace našich programů a jednorázových akcí LECCOS  

 

Co jsme podnikli: 
UKÁZKOVÁ HODINA NOVÉHO PROGRAMU VŠEZNÁLEK 

Pátek 11. února 2011 v době 9.00 – 11.00 v RC Kostička 

Na ukázkovou hodinu přišly dvě děti s doprovodem. Na začátku hodiny lektorka všechny seznámila s pravidly  

a s programem. Děti se učily dny v týdnu, noc a den, roční období. Po celé dvě hodiny pozorovaly kostky ledu a zkoumaly 
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jejich tání. Po té si vypracovaly pracovní list na uvolňovací cviky. Nechybělo ani muzicírování a tanec při němţ se učily roz-

dílům mezi pomalou a rychlou písničkou, mezi písničkou zpívanou nahlas a potichu. V další části přešly k výtvarné činnosti  

s poslechem pohádky k danému tématu. V druhé půlce dopoledního bloku se vděti věnovaly tématu Montessori-Praktický 

ţivot. V praxi to znamenalo: skládání obrázku, kleštěmi přemisťovat ořechy, v rýţi nacházet poklady, přesévat krupici a čoč-

ku, vytvoření obrázku z víček, zametání rozsypané čočky… Konec ukázkové hodiny programu VŠEZNÁLEK patřil „hře 

ticha“. Hra spočívala v malování tvarů dětem na záda, které děti přenášely na papír. 

Program VŠEZNÁLEK je určen rodičům s dětmi ve věku od 4 let 

tématický výukový dvouhodinový blok zaměřený na rozvoj jemné a hrubé motoriky, sociálních návyků a dovedností 

se zaměřením těchto znalostí rodiči v kaţdodenní praxi a výchově dětí 

v tématech se promítnou prvky muzikoterapie, Montessori pedagogiky, pohybové a výtvarné výchovy  

program bude probíhat hravou formou pravidelně v pátek v době 9.00 – 11.00 v prostorách RC Kostička pod vede-

ním lektorky Petry Čurgaliové  

bez přihlášek 

cena: 100 Kč/120 minut, placeno jednorázově 

vaše dotazy ráda zodpoví písemně na emailu petra@leccos.cz nebo telefonicky na tel.čísle 723 665 692 koordinátor-

ka RC Kostička Petra Ištvániková 

 

PŘÁTELSKÝ TURNAJ V ŠIPKÁCH – NZDM Klub Zvonice X sbor ČCE 

Čtvrtek 3. března 2011 od 16 do 19 hodin v Klubu Zvonice 

Tento den proběhl nominační turnaj na připravovaný šipkový souboj se členy sboru Českobratrské církve evangelické. 6 

nejlepších bojovalo ve čtvrtek 10. března v tomto přátelském turnaji. Vítězové, kterým byli členové sboru ČCE získali pu-

tovní pohár, ale děti z Klubu Zvonice se nevzdávají. Ještě v květnu proběhne odvetný turnaj, na kterém se pokusí získat pu-

tovní pohár zpět.  

 

5. SETKÁNÍ PODNIKATELŮ ČESKOBRODSKA 

Čtvrtek 3. března 2011 od 17 do 19.30 hodin v MKIC Český Brod 

Téma: Personální řízení v malých a středních firmách 

Hostem setkání byla tentokrát paní LILIANA SVOJŠOVÁ, zkušená personalistka. 

Zúčastnilo se 6 podnikatelů. Nejprve proběhlo krátké představení činností jednotlivých firem a na tomto základě proběhla 

odborná přednáška. Po krátké přestávce jsme si zahráli na personální poradce a po skupinách jsme řešili situace, které pří-

tomné podnikatele trápí. Věříme, ţe všichni přítomní si odnesli  zajímavé zkušenosti od ostatních, získali další nové informa-

ce a zajímavé pracovní kontakty.   

Setkání jsou určena Vám, kteří se chcete pravidelně setkávat a vyměňovat si zkušenosti s podnikáním a přitom se 

dozvědět i něco nového od zajímavých osobností se zkušenostmi s podnikáním. 

Hlavní cíle setkávání: 

vzájemná výměna zkušeností  

navázání obchodní spolupráce mezi účastníky setkání 

náměty pro regionální rozvoj Vašeho podnikání 

Moderátorem a přednášejícím je Ing. Tomáš Havrda, jednatel společnosti KUKLENY, s. r. o. a současně jednatel 

Občanského sdruţení LECCOS. 

Kontakt pro vaše dotazy: Dita Nekolná, dita@leccos.cz, 728 067 496.   

 

VYUŢIJTE SLUŢBY HLÍDÁNÍ DĚTÍ V RC Kostička! 
Kaţdé pondělí od 8 do 12 hodin pro děti od 3 do 6 let. (Pro děti mladší 3 let jen po dohodě s pečovatelkou).  

Cena 70 Kč za kaţdých započatých 60 minut. 

Zkušené pečovatelky připravují na kaţdé dopoledne aktivity podporující jemnou a hrubou motoriku, paměťová cvičení, roz-

voj pohybových a hudebních schopností.To vše formou hry. Děti jsou vedeny k vzájemné toleranci a navazování prvních 

sociálních kontaktů bez přítomnosti rodiče. 

Další informace naleznete na www.leccos.cz nebo Vám bliţší informace poskytne Petra Ištvániková tel.: 602 112 679,  

e-mail: petra@leccos.cz 

 

DALŠÍ NOVINKY! 

Zřídili jsme on-line poradnu pro podporu činnosti podnikatelů  

a připravujeme poradnu pro rodiny.  
ELEKTRONICKÁ PORADNA PRO PODPORU ČINNOSTI PODNIKATELŮ 
Vznikla na základě poptávky z řad podnikatelů, kteří se účastní našich pravidelných podnikatelských setkání. 
Dotazy na záleţitosti související s Vaším podnikáním nebo rozvojem Vaší společnosti, prosím, zasílejte na adresu:  
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poradna-podnikatele@leccos.cz 
Do 2-3 pracovních dnů obdrţíte zdarma odpověď. 

Odpovídat Vám budou firemní poradci sdruţení na portálu: www.ica-poradci.cz 

Garantem kvality on-line poradny je Ing. Tomáš Havrda - jednatel našeho sdruţení a jednatel společnosti KUKLENY,  

s. r. o.  
  

ELEKTRONICKÁ PORADNA PRO RODINY 

Na základě dlouhodobé poptávky po poradenských sluţbách pro rodiny bychom Vám  chtěli nabídnout zdarma anonymní  

e-mailovou poradnu a jako placenou sluţbu pravidelnou poradnu v našem Rodinném centru Kostička  s odborníky 

v různých oblastech týkajících se například těchto témat: 

 

výchovné poradenství 

sociálně-pedagogická diagnostika dětí 

náprava specifických poruch učení 

odborná pomoc při zvládání krizových stavů, vztahových a osobních problémů dětí a adolescentů 

sociálně právní ochrana dětí 

problematika partnerských vztahů 

podpora osobního rozvoje 
 

 Poradnu zaštítí ředitelka našeho sdruţení a zkušená sociální pracovnice Jana Kratochvílová. 

Na e-mailovou adresu: poradna-rodiny@leccos.cz můţete psát Vaše případné dotazy nebo náměty na témata, která by Vás 

nejvíce zajímala. 

Jiţ spolupracujeme s paní Alenou (Reţnou) Weberovou, která má dlouholeté zkušenosti v oblasti komplexní péče o rodinu 

– vztahy mezi partnery, vztahy s dětmi a prarodiči, ale také s krizovou intervencí a s řešením psychosomatických obtíţí člo-

věka. Další informace naleznete na jejím webu http://www.poradna-artemis.cz/ 

Na základě Vašich podnětů oslovíme další odborníky a připravíme pro Vás elektronickou rodinnou poradnu a těmto poţa-

davkům také přizpůsobíme pravidlenou poradnu v RC Kostička.  

Rady i zajímavé informace můţete získat také od odborníků na  přednáškách a besedách pro veřejnost, které pořádáme pravi-

delně  (vţdy 3. čtvrtek v měsíci v MKIC Český Brod). Vybíráme témata, která se bezprostředně týkají rodiny – vztahů v ro-

dině, výchovy dětí, zdraví atd.  

Témata, která na našich přednáškách jiţ proběhla: 

RODINA DĚTI A SOUČASNOST aneb ZDRAVÁ RODINA  (beseda s nezávislou poradkyní Alenou Weberovou) 

PARTNERSKÉ VZTAHY (beseda s nezávislou poradkyní Alenou Weberovou) 

VÝVOJ ZRAKU V PRŮBĚHU ŢIVOTA (přednáška optometričky Bc. Martiny Novákové) 

ŠKOLNÍ ZRALOST – beseda se zkušenou pedagoţkou Mgr. Martinou Kříţovou 

 

Další informace o činnosti občanského sdruţení LECCOS naleznete na našem webu 

www.leccos.cz 

Jedním dechem 

 
Rok 2010 byl pro Vox Bohemicalis i českobrodskou ZUŠ 

rokem očekávání a změn. 

Navýšení kapacity školy bylo díky dlouhodobému úsilí pana 

ředitele Charváta nakonec korunováno úspěchem. Přestože 

tedy ještě před letními prázdninami musel naděje rodičů dětí, 

které absolvovali přijímací řízení, spíše tlumit, nakonec 

v posledních prázdninových týdnech vymýšlel a zařizoval 

rozšíření výuky i do pobočky v Úvalech.  

 

Obě budovy školy v Českém Brodě teď doslova praskají ve 

švech a volnou učebnu byste zde v odpoledních hodinách 

hledali marně. Kromě pestřejší nabídky výuky hudebních 

nástrojů se tato expanze odrazila i v jednotlivých odděleních 

pěveckého sboru. Pan sbormistr si dost často musí připadat 

jako v úlech (u svých milovaných včeliček). 

Jedním dechem (tak jak musíme často zvládnout osmitakto-

vé sekvence) se pokusím připomenout působení sboru 

v minulém roce. Na Kouřimských hudebních slavnostech 

bylo vystoupení sboru třešničkou na výborném dortu 

z kuchyně komorního smyčcového orchestru. Bachovo baro-

ko přes Stamice spojovala s modernou Wirena nejen radost 

ze hry ale opět i vysoká profesionalita. Vystoupení sboru by 

se dalo parafrázovat: Krátce a dobře nebo také jedním de-

chem – vlastně dvěma – koncert jsme totiţ zahajovali z kůru 

svatoštěpánského kostela skladbou Cantate Domino sklada-

tele Schutze a z pódia zakončili Zachovým O magnum mar-

tirium. Diváci a posluchači koncertu byli naší třešničkou 

natolik uchvácení, ţe jim chvilku trvalo, neţ pochopili a od-

měnili nás potleskem, který trval skoro stejně dlouho jako 

naše vystoupení. To ještě netušili, jaké kalibry jsme si necha-

li v záloze na další ročníky slavností. Dalším intenzivním 

nakopnutím bylo jako vţdy prázdninové soustředění. Vedle 

drobnějších dílek jsme asi nejvíc rozvrtali – totiţ rozstudova-

li – Scarlattiho mši a moll a několik částí Handlova oratoria. 

Ani letos nechyběla také pořádná túra – tentokrát jsme na 

základnu pod Ţalým vraceli nádherným okruhem 

z Harrachova proti proudu Mumlavy, vzhůru na Voseckou 

boudu a po hranicích aţ k Vysokému Kolu, odtud kolem 

Labského a Pančavského vodopádu dolů na Mísečky  
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a Bucharovou stezkou aţ k Rychlovu. Také po této procház-

ce nadšení nebralo konce. 

Po prázdninách jsme dali zahřívací zpívání při poutní slav-

nosti u sv. Havla ve Štolmíři a uţ jsme ladili repertoár ad-

ventní a vánoční. Dlouholeté vynikající vztahy s místní řím-

skokatolickou farností a jejím chrámovým sborem se odrazi-

ly ve spolupráci při kulturním programu Dne hudby na po-

čest patronky muzikantů a zpěváků sv. Cecílie, při advent-

ním Průvodu světýlek i při loňské premiéře Ţivého Betlému. 

Rybu jsme okusili loni uţ 14. prosince, kdy jsme si tradiční 

českou pochoutku zapěli společně s dalšími školními sbory 

v netradiční akustice kutnohorské katedrály sv. Barbory. Pan 

sbormistr Fischer si po posledním akordu zaslouţeně utíral 

potem orosené čelo. My jsme si ale zpívání uţili dosyta. Vá-

noční turné jsme totiţ po dalších koncertech v Poděbradech, 

Českém Brodě a Kolíně zakončili aţ 9. ledna v Milovicích. 

Připomínka uplynulého roku psaná jedním dechem mi dává 

prostor ještě k jedné drobné radosti, kdy jsem se zas cítil  

o kousíček větším brodským patriotem. Letos soutěţí 

z muzikantů ZUŠ klavíristi a hráči na nástroje smyčcové. 

Blahopřání a poděkování za výbornou reprezentaci českob-

rodské „zušky“ v okresním kole v Kolíně patří houslistkám: 

v 1. kategorii Anně Kašparové za 1. místo s postupem, ve  

2. kategorii Adélce Spurné za 1. místo s postupem, v 5. kate-

gorii Karolíně Cháberové za 1. místo s postupem. 

Z klavíristek pak: ve 3. kategorii Monice Kabíčkové za  

1. místo s postupem a v 9. kategorii Magdaléně Zadákové za 

1. místo s postupem. Za veliké osobní nasazení si zaslouţí 

dík také vyučující a korepetitorky paní učitelky Kabíčková, 

Přibylová, Spurná a Kolomá. 

Za podporu děkujeme také městu Český Brod. Řekl bych, ţe 

oplácíme stejnou mincí. Dokonce i s úroky! 

Aleš Kašpar, předseda rady Vox Bohemicalis 

 

Tříkrálová sbírka 

 
Česká charita pořádala ve dnech 4. – 10. 1. 2011 veřejnou 

Tříkrálovou sbírku. Za Římskokatolickou církev v Českém 

Brodě sbírku zajišťovala farní charita. Děkujeme všem dár-

cům, kteří na sbírku přispěli.  

Koledníci vykoledovali 15221 Kč a tyto finanční dary jsou 

určeny na tyto projekty: 

Podpora českobrodských projektů 

Podpora studujícího chlapce z Ugandy 

Příspěvek na zájmovou činnost klientů v penzionu Anna 

Podpora charitních projektů v praţské arcidiecézi: 

a) Charitní domov pro seniory v Mukařově 

b) Charitní azylové domy pro matky s dětmi v tísni 

v Brandýse nad Labem a Kralupech nad Vltavou 

Podpora charitních projektů v zahraničí: 

a) Indie – technická škola Prathibodaya, Bidar 

b) Bělorusko – podpora vzdělávání dětí a mládeţe  

a dobrovolnictví pro místní Charitu.  

Emilie Šílená, řed. Farní charity 

 

Oddíl aerobiku na závodech  

v Ústí nad Labem  
 

V únoru jsme se zúčastnili prvních závodů nové soutěže Mis-

try s mistry. Tato soutěž nabízí nejen soutěže v týmech, ale  

i sportovním a komerčním aerobiku. 

  

A právě v těchto kategoriích jsme slušně zabodovali. Ať uţ 

1. místo Kristýny Hájkové (sportovní aerobik jednotlivkyně 

9-11 let), 3. místo Kateřiny Čechové (sportovní aerobik jed-

notlivkyně nad 15 let), 1. místo Natálie Mikuličkové 

(komerční aerobik 9-11 let), 2. a 3. místo Denisky Adamové 

a Karly Pohlové (komerční aerobik 6-8 let) nebo další úspě-

chy našich závodníků. Všichni máme radost, ale víme, ţe 

nesmíme usnout na vavřínech a makat, abychom se na břez-

novou konkurenci dobře připravili. 

Eliška Strakošová, www.corridoor.cz 

 

 

Rozhovor s vítězkou  

Top Ten Corridoor 2010 
 

Závodnice Corridoor týmu Kristýna Hájková se stala ví-

tězkou celoroční soutěže Top Ten Corridoor 2010.  

 

Tuto soutěţ uspořádali instruktoři pro své svěřence, aby je 

motivovali na sobě pracovat a jezdit na závody. Soutěţ začí-

ná v lednu a končí v prosinci. Vyhlášení výsledků bylo na 

prosincové Corridoor akademii, kde naše vítězka získala 

kromě dárků i putovní pohár. Zúčastnit se mohou všichni 

závodníci – členové Corridoor týmu. Bodově nejsou rozliše-

né druhy závodů, takţe můţe vyhrát kaţdý, jak naši repre-

zentanti a mistři světa, tak i děti, které začínají nebo se aero-

biku nevěnují vrcholově. Stačí jen poslat mail s výsledky 

závodů. Kristýna se během roku zúčastnila mnoha závodů, 

jak týmových tak i individuálních. Od září se začala věnovat 

i sportovnímu aerobiku a jiţ v únoru vyhrála své první závo-

dy. Milé, talentované a skromné Kristýnky jsme poloţili 

několik otázek o aerobiku, škole i rodině.   

 

Co všechno si musela udělat pro to, abys vyhrála? 
Proto abych vyhrála TOP TEN, musela jsem objíţdět většinu 

závodů master class, někdy to bylo docela náročné, protoţe 

jsem jezdila skoro kaţdý víkend a někdy pěkně daleko, třeba 

do Náchoda. 

Jak dlouho chodíš na aerobik? 
Aerobic dělám 3,5 roku. 
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Na tréninky chodím moc ráda. Nejvíce mě baví trénovat 

sportovní aerobik. 

Jak často trénuješ? 

Trénuju 3× týdně po dvou hodinách. 

Co škola? Stíháš se učit? 
Školu i přípravu do ní zatím zvládám bez problémů. 

Co říkají spoluţáci a kamarádi na tvé úspěchy v aerobi-

ku? 
Spoluţáci o mých úspěších moc nevědí, moc se nechlubím. 

Podporují tě rodiče?  
Mám hrozně moc velkou podporu celé rodiny, hlavně mojí 

mamky, která se mnou všude jezdí a fandí mi. 

Eliška Strakošová 

 

První schůzka v nové klubovně 

 
Bylo slunečné březnové odpoledne a my jsme se jako každé 

pondělí sešli ve čtyři hodiny před sokolovnou, kde se pravi-

delně scházíme od prosincového požáru naší klubovny v Do-

lině.  

Po přezutí a usazení jsme začali hrát jednu z oblíbených her 

– pantomimu – a málem došlo i na neméně oblíbenou hru 

„Kuba řekl“, když náhle schůzku přerušil příchod nečekané-

ho hosta. Mezi námi se objevil čaroděj Gandalf, který se dětí 

nejprve zeptal, jestli byly hodné (samozřejmě, že ano; jiné, 

než hodné děti, na schůzky nechodí) a poté je vyzval, aby se 

oblékly, obuly a následovaly ho. 

 

Ze sokolovny vedl čaroděj děti směrem k nádraţí, před kte-

rým jsme ale odbočili k budově kina. Zde před zamčenými 

dveřmi provedl Gandalf kouzlo, kterým zavřené dveře ode-

mkl a my jsme se tak dostali do prostor brodského kina. Na 

mezaninu vyzval čaroděj k zutí bot a konečně jsme mohli 

vstoupit do dlouho utajovaného a připravovaného prostoru – 

do naší nové klubovny, kterou nám město poskytlo jako náš 

nový azyl.  

Poté, co Gandalf všechny děti slavnostně přivítal v nové 

klubovně, se s námi rozloučil a opět zmizel. Vedoucí pak 

děti postupně provedli po místnostech, ukázali jim důleţitá 

místa, jako je wc a koupelna, a pak uţ nastal čas zkusit, jak 

se nám v nové klubovně bude „schůzkovat“. 

Hry jsme zahájili hledáním schovaného kolíčku, následovalo 

podávání míčků v kruhu, při kterém někteří pěkně pocvičili 

svoje hlasivky a na závěr se děti rozdělily do druţstev a plni-

ly nejrůznější úkoly s kolíčky – sloţit z kolíčků hada, posta-

vit domeček, navěsit všechny kolíčky na jednoho z hráčů. 

Protoţe byl čas neúprosný a my se museli vrátit zpět do So-

kolovny, rozloučili jsme se s klubovnou a vydali se městem 

zpět. Z nadšených výrazů ve tvářích dětí bylo vidět, ţe nová 

klubovna se všem líbí, a ţe v ní jistě zaţijeme jen samé pěk-

né chvilky.  

Petra Coubalová, 14. středisko Psohlavci Český Brod 

 

Vernisáţ v Galerii K 

 
Dne 1. března se konala v Galerii K další vernisáž, letos již 

druhá. Celý březen naše galerie hostila známého českého 

humoristu Miroslava Bartáka, který se vernisáže také osobně 

zúčastnil. 

Úvodního slova se ujal předseda České unie karikaturistů 

pan Ivan Hanousek. Ve svém projevu se pozastavil nad dneš-

ním stavem kresleného humoru. 

„Starší si jistě pamatují, ţe v šedesátých a sedmdesátých 

letech byly humoristické magazíny, které vycházely pravi-

delně. Dnes se s ním setkáme pouze občas v novinách v rub-

rice Názory. Kdyţ v osmdesátých letech vystavoval Vladi-

mír Renčín v praţské Staroměstské radnici, stála se na něj 

fronta, která se táhla okolo celého náměstí. Dnes, kdyţ uţ 

nějaký český humorista vystavuje, tak většinou v malých 

galeriích, jako je tato.“ 

Dále ocenil umění Miroslava Bartáka. „Kreslením humoru 

beze slov se dnes mnoho humoristů nezabývá. Ono je to totiţ 

velice těţké. Upřímně řečeno – ilustrovat anekdotu dovede 

spousta lidí. Ale vyjádřit vše jen obrazem, aby kaţdý pocho-

pil, v čem je vtip, je opravdové umění.“ 

Po projevu pana Hanouska se zúčastnění mohli ptát samotné-

ho autora. Pan Barták na sebe prozradil, ţe jako dítě byl vel-

mi váţný, dnes ale prohlašuje, ţe pokud někdo začne brát 

něco váţně, začnou mu vymírat mozkové buňky. Vystudoval 

námořní akademii a mládí strávil na lodi. I kdyţ poznal not-

ný kus světa, nikdy později ho prý nenapadlo emigrovat  

z vlasti. 

Poté, kdyţ byla uspokojena zvědavost obecenstva, byla vý-

stava zahájena a otevřena zájemcům. 

V dubnu se můţete těšit na další výstavu. Tentokráte u nás 

bude vystavovat česká fotografka Ivana Kopicová. Uvidíte 

výstavu Homeless Unlimited, která byla jiţ dříve vystavová-

na v Centru současného umění DOX. 

 

Miroslav Barták se narodil roku 1938 v Košicích. Vystu-

doval námořní akademii ve Varně a do roku 1969 pracoval 

na námořních lodích jako strojní inženýr. Od roku 1969 žije 

výhradně na souši. V Evropě uspořádal již přes 80 samostat-

ných výstav, vydal 10 knih kresleného humoru, ilustroval 60 

knih. Spolupracuje s některými evropskými časopisy, např. 

Nebelsparter, Das Magazin nebo Weltwoche. Je nositelem 

holandské medaile Ton Smithe za významný přínos žánru. 

Pavel Fuchs 

 

Setkání tří generací v galerii  

Šatlava 1. 4. – 26. 4. 2011 

 
Malujete a nemáte odvahu vystavovat? Městské kulturní  

a informační centrum v Českém Brodě vás zve na výstavě 

obrazů amatérských autorek, které si společně našly cestu 

k malování, výstavnímu prostoru a vlastní prezentaci.  

 

Autorky: Soňa Hubáčková, Ivanka Kozáková, Soňa Kosová, 

Evelínka Kozáková a Sonička Kosová zvou na svoji výstavu 

a její zahájení v pátek 1. 4. v 16.00 hodin v galerii. 

Soňa Hubáčková (Praha) důchodkyně, nikdy nestudovala 

ţádnou výtvarnou školu a malování se začala věnovat  

v r. 2007 ve výtvarném kurzu pro seniory v atelieru Kaštan  

v Praze. Nejoblíbenější je olejomalba, ale zkouší všechny 

techniky. Náměty hledá všude kolem sebe, nejraději maluje 

koně. Trvale vystavuje na internetových galeriích, např. 

www.projekt-baraka.cz, www.worldarts.cz. Výstava v Čes-

kém Brodě má pořadové číslo patnáct, ale určitě není tou 

poslední. 

Ivanka Kozáková (Pečky) důchodkyně, poznala stejně 

krásné „blázny“ v atelieru Kaštan, tvoří pro radost i pro své 
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ké a pouţívá různé výtvarné techniky. Českobrodská výstava 

je její sedmou výstavou. 

 

Soňa Kosová (Praha) na MD. K malování a tvoření ji při-

vedla její malá dcerka. Od tuţky a pastelek přešla k malová-

ní horkým voskem – enkaustice. Občas si odskočí i k jiným 

technikám, ale k enkaustice se vţdy vrací. Výstava v galerii 

Šatlava je její třetí výstavou.  

Evelínka Kozáková (Pečky), ţákyně 1 třídy ZŠ. Ráda ma-

luje vše, co vidí, miluje zvířata. Tato výstava bude její první 

výstavou. 

Sonička Kosová (Praha), předškolačka, jeden rok navštěvo-

vala kurz rodičů s dětmi v RC Kaštan. Zatím je nejmladší 

účastnicí mezinárodního projektu Malovaný rovník od An-

dreje Smoláka (www.malovanyrovnik). Toto je její první 

výstava. 

Zdenka Bočková, řed. MKIC 

Regionální muzeum v Kolíně vás srdečně zve 

 
KOUŘIM, MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI  

tel. 321 722 988, e-mail:info@muzeumkolin.cz; ww.skanzenkourim.cz  

Otevírací doba v dubnu: pá-ne 10.00-16.00 hodin 

K návštěvě Vás zve Muzeum lidových staveb v Kouřimi - náš jediný skanzen, shromaţďující 

památky lidového stavitelství z celých Čech. Mimo drobných staveb poznáte také naše nejstarší 

polygonální stodoly ze 17. století, statky a rychty či chalupy a špýchary, určitě vás okouzlí ko-

várna roubená z trámů tzv. trhanic, ale také interiéry usedlostí a chalup zařízené tradičním lido-

vým nábytkem ale i nábytkem, jiţ továrně vyráběným z dvacátého století. Přijďte nahlédnout do minulosti prostřednictvím 

neopakovatelné atmosféry tradičních lidových venkovských staveb a jejich interiérů a nasát atmosféru starých časů, tradič-

ních výročních obyčejů, tradičních řemesel a seznámit se s běţnými hospodářskými činnostmi, ale i duchovním ţivotem na-

šich předků.  

AKCE 

10. 4. – Ne ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY SPOJENÉ S VYNÁŠENÍM SMRTI 

Druhou dubnovou neděli bude zahájena Velikonoční výstava v Bradlecké rychtě a připomeneme si tradiční zvyk Vynášení 

Smrti a přinesení nového léta. 

23. 4. So – CHOZENÍ S JIDÁŠEM 

Připomenutí méně známého velikonočního obyčeje, chození s Jidášem, doprovázené tradičním velikonočním jarmarkem, 

divadlem a vystoupením folklórního souboru. 

24. 4. Ne – HOD BOŢÍ VELIKONOČNÍ 

Tradiční lidové zvykosloví v období velikonočních svátků, velikonoční jarmark, zdobení vajíček, dílna pro děti, v níţ se nau-

čí tradiční lidovou techniku - drátování, divadlo, soutěţ v koulení vajíček, vystoupení folklórního souboru, obrazy 

z Pašijových her. 

25. 4. Po – POMLÁZKA 

Tradiční průběh velikonoční pomlázky v prostředí probouzející se přírody. Nemáte jít kam na koledu? Přijďte k nám, čekáme 

na Vás ve velikonočně vyzdobených chalupách.   

KOLÍN – MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL 

18. 4. Po – Příběhy královského města Kolína Prohlídky památek s vyprávěním o tajuplných historkách a pohnutých událos-

tech z dějin města, 18:30 hodin, Karlovo náměstí v Kolíně.  Iveta Königsmarková, RMK 

Podlipanské muzeum  

v Českém Brodě, Ţitomířská 761 

zve na výstavu Český Brod na  

historických fotografiích  

5. duben – 5. červen. Poprvé bude 

představen ojedinělý soubor  

historických fotografií  

z Českého Brodu z konce  

19. století a počátku 20. století. 

Více informací na 

www.podlipanskemuzeum.cz,  

tel. 321 622 330 
Otevřeno: duben – říjen úterý – pátek 

9.00 – 17.00 hodin  

(přestávka 13.00 – 13.30 hodin) 

Sobota – neděle 11.00 – 17.00 hodin 
Ilustrační koláž: fotografie z archivu Českobrodského Sokola 
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Historické miniatury z Českobrodska 

Ing. Jiří Šubrt  

Dne 12. března 2011 uplynulo 100 let od úmrtí Františka Šubrta. 

 
Dne 12. března t. r. (1911) zemřel a 15. března o 10 hod. dopolední pohřben byl v Českém Brodě dlouholetý tamní ředitel 

kůru František Šubrt. Zesnulý byl skromný a milý povahou a výborný hudebník. Zprvu věnoval se učitelství, záhy ale, dokon-

čiv studia na pražské škole varhanické věnoval se výhradně hudbě. Byl jedním z prvých cyrillistů českých a na kůru jeho dá-

ván Witt, Stehle aj. v době, kdy několik málo kůrů pražských, po vlasti naší reforma hudby posvátné byla ještě úplně terra 

inkognita. Jeho přičiněním také zbudovány firmou E. Š. Petrovou v tamním děkanském chrámu moderní varhany, jedny 

z prvých pneumatických u nás. Šubrt byl též spoluzakladatelem a dlouholetým a obětavým místopředsedou a předsedou jed-

noty českoslovanských ředitelů kůru, kapelníků, varhaníků a majitelů hudebních škol (nyní Jednoty hudebních stavů). Šubrt 

byl i jako skladatel činným. Nejznámější jest jeho hudba k výpravné báchorce Tři halíře. Mimo hudbu církevní komponoval 

rád ve volných chvílích svižné taneční kusy, které zvláště Kmochova kapela stále měla v repertoiru. Pohřbu jeho se zúčastnila 

a na rakev položila deputace Jednoty hudebních stavů. Čest budiž památce jeho. 

Nekrolog v časopise Cyrill č. 37 z r. 1911 

 

F 
rantišek Šubrt se narodil ve Smidarech 31. března 1848. Po absolvování učitelského ústavu se stal učitelem nejprve ve 

Stříbrné Skalici, poté ve Viticích a v roce 1878 se přestěhoval do Českého Brodu. Byl velmi dobrým hudebníkem a od 

mládí pěstoval obzvláště hudbu církevní a věnoval se i činnosti skladatelské. Po přestěhování do Českého Brodu si 

zřídil v čp. 79 hudební školu, kde vyučoval hudbě na smyčcových a dechových nástrojích i hudbě klavírní. Zřídil zde i hudbu 

dechovou, nazývající se hudbou městskou, později sokolskou. Cele se věnoval českobrodskému Sokolu, kde po dlouhá dese-

tiletí řídil pěvecké sbory muţský i ţenský. V roce 1880 byl městským zastupitelstvem zvolen ředitelem kůru v Českém Bro-

dě. Toto místo zastával aţ do své smrti.  

V roce 1888 spolu s kaplanem Josefem Laštovičkou a ředitelem měšťanské školy Janem Humlem zaloţili Jednotu cyrillskou 

v Českém Brodě. Tato měla velký význam ve spolkovém ţivotě města i okolí v hudební oblasti. 

Stejně jako se František Šubrt věnoval hudbě chrámové včetně skládání církevních písní i mší, věnoval se i hudbě světské. 

V srpnu 1885 při slavnostním otevření českobrodské sokolovny byl poprvé proveden muţský sbor Hymna Sokolů, věnovaný 

Sokolstvu českoslovanskému. Tuto píseň sloţil František Šubrt na slova ředitele českobrodského městského úřadu Karla Bu-

reše. Ještě o Sokolském sletu v r. 1948 byla píseň začínající slovy „Nadšení v duši, v líci zář…“, zařazena mezi povinné pís-

ně. Tato skladba byla zařazena i do Sokolského zpěvníku vydaného při příleţitosti XII. Všesokolského sletu v roce 1994. 

František Šubrt řídil kapelu zdejšího Sokola a po jejím rozpadu sokolský pěvecký sbor.  

Velmi dobře se František Šubrt znal s Františkem Kmochem. Nebylo jediné návštěvy kolínského kapelníka v Českém Brodě, 

aby mu František Šubrt nepřipravil nějakou hudbu pro jeho kapelu. Nebylo také jednoho plesu v Českém Brodě, aby Kmo-

chova hudba nějakou skladbu Šubrtovu nehrála v českobrodské sokolovně. Originál partitury si vţdy odvezl kapelník Franti-

šek Kmoch. František Šubrt nikdy ţádnou skladbu neprodal – vţdy daroval. 

Někdy na počátku 90. let 19. století zařadil František Kmoch do repertoáru své kapely pochod Podlipanská, který současný 

odpor k Rakousku a národnostnímu útisku vyjadřoval velmi ostrou formou. Jeho autorem sám nebyl, jak se někdy mylně 

soudí, rozšíření skladby je však spojeno s jeho jménem. Kmochova kapela skladbu nebojácně provozovala a učinila ji proslu-

lou. V roce 1889 byl vydán branný zákon, který přinesl také zvýšení daňových břemen a důraz na německou jazykovou po-

dobu armády. Obojí v masách vyvolalo prudký odpor. V té době konával Sokol Český Brod, spolu s jednotou Kouřim a další-

mi kaţdoroční pouti na lipanské bojiště (poprvé v květnu 1887). Při jedné z těchto poutí sloţil František Šubrt na slova činov-

níka mateřské jednoty, pozdějšího ředitele zdejší hospodářské záloţny Františka Olmera, pochod Podlipanská, který byl výra-

zem lidového odporu k brannému zákonu a jeho důsledkům. Za vyhrocené národnostní a politické situace se totiţ našli od-

váţlivci, kteří se z opozice vůči zákonu při vojenském shromáţdění místo německým „hier“ hlásili českým slovem „zde“; 

byli za to zavíráni. Reakcí na tyto události byla Podlipanská. 

Vzpomínka na Františka ŠubrtaVzpomínka na Františka Šubrta   

Podlipanská 

 
Ať nás třeba zavírají,  

ať nás v pouta svírají, 

„Zde“, to naše české právo,  

český lid si uhájí. 

 

„Zde“ budem vţdy na své půdě 

českým volat jazykem, 

ke zradě nás nepřinutí 

vojskem ani četníkem. 

 

„Zde“ odvádím poslední groš 

na ty naše vojáky, 

„zde“ poslední kabát svlékám 

na kanony, bodáky. 

„Zde“ se bude stále vzdorně 

český hlahol ozývat, 

za ty naše miliony 

musí se nám česky hrát. 
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Celý ţivot Františka Šubrta byl věnován hudbě. Na poslední 

cestu jej přišel vyprovodit věrný přítel František Kmoch 

s celou svojí hudbou. Vyprovodila jej celá řada duchovních, 

v jejíchţ kostelech se svým chrámovým sborem zpíval, stej-

ně jako učitelé a školní mládeţ. 

Bohuţel velká skromnost byla příčinou, ţe František Šubrt 

odmítal nabídky nakladatelů na vydání písní a skladeb, a tak 

četné rukopisy, které rodina odevzdala po smrti skladatelově 

do kostelního archivu, byly nástupci rozebrány a nelze zjistit, 

kde se nacházejí. Totéţ platí i o rukopisech věnovaných čes-

kobrodskému Sokolu. 

Prameny: 

Časopis Cyrill ročníky 1888 – 1913 

Jan Kapusta: Dechové kapely, pochod  

a František Kmoch, Supraphon 1974 

Rodinný archiv 

Šestý ročník „DRÁTOHRANÍ“ 
 

V sobotu 5. března 2011 proběhl úspěšně již šestý ročník jarní akce „Českobrodské Drátohraní“,  

pořádaný o.s. Magráta ve spolupráci s městem Český Brod. 

 

Chtěly bychom poděkovat všem vystavujícím a návštěvníkům, kteří si našli 

čas a přijeli do Českého Brodu někdy i z velké dálky. Českobrodské Dráto-

hraní je přehlídkou uměleckých řemesel a má v našem městě pevně zakot-

venou tradici. Máme radost, ţe se na nás s důvěrou obracejí vystavovatelé 

z okrajových částí Čech i vzdálenější Moravy. Kaţdý rok se snaţíme ob-

měňovat skladbu vystavovatelů. Plná třetina z padesáti vystavovatelů byla 

nová a tak doufáme, ţe vás letošní „jarní kolekce“ potěšila. Seznam všech 

vystavovatelů je k dispozici také na našich webových stránkách. Letošní 

návštěvnost odpovídala předchozím ročníkům, dveřmi Sokolovny prošlo 

přes 600 platících „diváků“. 

Velký zájem na našich akcích je jiţ tradičně o dětské dílničky. Před Veli-

konocemi  pro vás a vaše děti připravujeme řadu výtvarných dílniček 

v Kavárně U Madony a Penzionu Anna. Více informací a přesné termíny 

jsou k dispozici na našem webu www.magratablog.cz 

Na závěr bychom rádi poděkovali městu Český Brod za mediální a hlav-

ně finanční podporu našich projektů.  

Srdečně vás zveme na další dvě akce na sklonku roku – Andělské zvoně-

ní a Adventní průvod světýlek. 
Za o. s. Magráta Lucie Ulíková  a  Alice Jirásková 

Foto Tomáš Svoboda 
Zdroj: www.magratabolog.cz 2011 
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PNEUSERVIS  

LINDNER 
Silnice E12 ÚVALY-ČESKÝ BROD u čerpací stanice TRILOBIT 

 

Tel.: 321621790; 602248855; 724200943       
 meil.pneulindner@iol.cz;  www.pneulindner.cz 

 
 

Prodej osobních-nákladních pneu evropských značek, servis pneu včetně 

oprav, protektorování za studena, huštění pneu inertní směsí, sezonní  

uskladnění. 

 

 Investovat do dobrých pneumatik se vyplatí,  

ale jen tolik, kolik účelně  vyuţijete. 
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POZÁRUČNÍ OPRAVYPOZÁRUČNÍ OPRAVY  

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77,  

ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572         

privat: 321 623 121 

Změna cen inzerce pro rok 2011Změna cen inzerce pro rok 2011  
Redakce Českobrodského zpravodaje si dovoluje upozornit všechny inzerenty,  

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

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

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

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

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

Za redakci ČBZ Zdenka Bočková 

NOVINKA 

MKIC nabízí mapu 

Významné  

památné stromy 

Středních Čech  

a Prahy 

Cena 55 Kč 

Koupím  

pivní sklenici  

z českobrodského pivovaru např.  

s nápisem „PIVOVAR ČESKÝ BROD“.  

Cenu respektuji.  

Tel.: 604460960 
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MKIC 

Nabízí novou publikaci 

 

D. Froněk, P. Jákl,  

M. Starec 

PIVO & CUKR 

 

Vydalo 

Výzkumné centrum  

průmyslového dědictví 

FA ČVUT 

a 

Černokostelecký  

pivovarský archiv  

a muzem o. p. s. 

 

Informujte se v MKIC 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ  

CENTRUM ČESKÝ BROD 

Náměstí Arnošta z Pardubic č. 1, 282 01 Český 

Brod 

srdečně zve na pohádku pro MŠ, 1. stupeň ZŠ  

a rodiče s dětmi 

 

JAK PAN SLEPIČKA  

A PANÍ KOHOUTKOVÁ  

MALOVALI VAJÍČKA 

 

Veselý příběh z pohádkové vesnice 

s velikonočními zvyky a tradicemi. 

účinkuje Divadélko Romaneto divadlo Praha 

čtvrtek 14. dubna 2011 

kino Svět Český Brod od 10.00 hodin 

jednotné vstupné 40 Kč 

Informace: přízemí budovy MKIC 

 po-st 8.00 – 17.00 hodin út, čt, pá 8.00-16.00  

hodin. Tel. 321 612 217-8 nyvltova@cesbrod.cz 

Změna programu vyhrazena 
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Nabízí MKIC. K dostání v MKIC Český Brod (infocentrum v přízemí čp. 1) 
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K padesátiletému jubileu „Sokola“  
Odbor biografický Tělocvičné jednoty „SOKOL“ v Českém 

Brodě, září  1920  

Stojící zleva: Nekolný, Čaba, Kott, I. Klíma, Štěrba, Řehák K., Bedrna, Podlipný 

Sedící zleva: Holas, Kácal, Hájek, Dr. Polák, Olmr, B. Miškovský 

Upomínkové tablo cvičitelského sboru pro Rudolfa Říhu  
(horní řada uprostřed). Datování je uvedeno: asi rok 1919 n. 1920. 
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Závodnice Corridoor týmu Kristýna Hájková 
se stala vítězkou celoroční soutěže 
Top Ten Corridoor 2010

K článkům Elišky Strakošové
uvnitř listuFoto Eliška Strakošová



První schůzka 
v nové klubovně

Holky a kluci ze 14. střediska skautů Psohlavci
mají novou klubovnu!
K článku uvnitř                    Foto archiv 


