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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. 6. 2011 v nákladu 500 ks. 

Uzávěrka dvojčísla 7-8/2011 je v pondělí 20. 6. 2011  
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Kresba Václava Cinkla z roku 1971 

Husův kámen v parku 
 

D 
ne 6. července uplyne jiţ 90. let od odhalení Husova kamene 

v Jiráskových sadech v Českém Brodě. Krátce o jeho vzniku  

a historii. 

 

Od března roku 1920 byl z vrchu Klepce převáţen s velkými obtíţemi 

280 kg těţký balvan do Českého Brodu, kde měl být v Jiráskových sa-

dech vztyčen jako nový památník Mistra Jana Husa. Dopravu kamene 

zprvu zjednali limuzští občané parní oračkou z Kounic, ale přeprava 

uvázla na rozměklé silnici u Limuz. Byla tak nutné vyčkat aţ do října do 

zámrazu aţ ztvrdne zem. Pak byl balvan odvezen parní oračkou Václava 

Jandery z Hořic.  

Následujícího roku (1921) byl kámen-pomník dne 6. července 1921 

v den výročí upálení Mistra Jana Husa v Kostnici (6. července 1415) 

slavnostně odhalen. Pomník byl opatřen bronzovou deskou a kalichem na 

vrcholu. 

Kolem něho je rozmístěno sedm menších kamenů se jmény předních 

husitských vojevůdců: Ţiţka, Prokop, Roháč, Jeroným, Chelčický, Štítný  

a Milíč. 

Český Brod se tak zařadil do celé plejády měst, které památku Jana Husa 

připomínají různými sochami a také těmi pomníky, které se nazývají 

„Husův kámen“. Počínaje Kostnicí (Hussenstein), Blatnou, Strašicemi, 

Střelicemi u Brna, Kolínem, Horaţďovicemi a mnoha dalšími. Připomí-

nají ţivot, odkaz i krutý konec tohoto českého středověkého náboţenské-

ho myslitele, kazatele a reformátora. Je pravda, ţe katolická církev ozna-

čila Jana Husa za kacíře a jeho učení za blud a roku 1411 jej exkomuni-

kovala. Jak je z historie známé, byl na kostnickém koncilu odsouzen jako 

kacíř a protoţe své učení neodvolal, byl vydán světské moci ke kruté 

popravě upálením na hranici. Teprve roku 1999 vyjádřil papeţ Jan Pavel 

II. svoji lítost nad touto krutou smrtí Jana Husa a uznal ho jako reformá-

tora církve. Datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem (zák. 

245/2000 Sb). 

Vraťme se však k výše zmíněnému pomníku v Jiráskových sadech a jeho 

nejnovější historii, zahrnující rekonstrukci a její technické detaily (rok 

2010). 

V září roku 2008 bylo Městskou policií Český Brod zjištěno poškození 

kovové desky s reliéfem portrétu Jana Husa na pomníku Mistra Jana 

Husa v parku nedaleko kostela Nejsvětější Trojice. Pomník je zapsán do 

Ústředního seznamu kulturních památek, ústřední motiv tvoří hlavní ne-

pravidelný kamenný blok postavený na mírném návrší, kolem kterého 

jsou pravidelně do kruhu rozmístěny menší kameny s vysekanými jmény 

představitelů husitského hnutí (Chelčický, Štítný, Milíč, Jeroným, Roháč, 

Ţiţka, Prokop), autorem díla je akademický sochař Ladislav Šaloun 

(1885 -1946), který patřil mezi přední osobnosti českého secesního so-

chařství. Reliéfní deska o síle 5 mm, vysoká 77 cm, o šířce 52 cm z lité 

mosazi znázorňuje portrét Mistra Jana Husa vytvořeného v nízkém reli-

éfu, komponovaného do stylizovaného gotického oblouku – děleného 

podélným pásem s nápisem Mistr Jan Hus. Ve spodní části je datace 

vzniku díla rok 1921, v horním pravém rohu datace 1369, v levém hor-

ním rohu datace 1415. Spodní část pravého rohu desky byla uraţená při 

pokusu o zcizení a spodní plocha desky byla zdevastovaná hrubými vry-

py ostrým předmětem. Střední část reliéfu byla poškozena údery tupým 

předmětem. Celá plocha byla natřena druhotnou úpravou, nátěrem černé 

barvy, která byla místy odpadaná. Ze zadní části desky byly uraţeny 

úchyty pro kamenáče (kotvení desky do kamenného podstavce), kotvící 

šrouby zůstaly ulomeny v ţulovém pomníku. Deska byla pracovníky TS 
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zachráněna a se souhlasem Rady města (94/2011) byla umís-

těna do sbírkového fondu Podlipanského muzea v Českém 

Brodě na dobu neurčitou. Cena poškození tohoto výtvarného 

díla byla soudním znalcem a restaurátorem panem Jarosla-

vem Rezlerem z Kutné Hory stanovena na 25000 Kč. Panem 

Rezlerem byl doporučen i pracovní postup, repase a osazení 

desky. Pomník by nebyl kompletní bez bronzového husitské-

ho kalichu, který byl zcizen jiţ před poškozením desky. Bylo 

tedy poţádáno o umístění repliky původního kalichu a obno-

vení nápisů. Návrh kalichu byl zpracován panem Petrem 

Nádvorníkem z Klánovic. Po zajištění všech nutných vyjád-

ření, rozhodnutí (Městský úřad Český Brod, stavební odbor 

– památková péče, Národní památkový ústav – územně od-

borné pracoviště středních Čech v Praze) a dodrţení předem 

stanovených podmínek byl kalich zhotoven v poţadované 

velikosti a proporcích jako odlitek s následnou povrchovou 

úpravou formou provedení patiny do podoby bronzu. Restau-

rátorské práce pod dohledem památkářů zajišťoval pan Jan 

Přibyl z Tismic. Pomník byl očištěn od mechů a lišejníků  

a modré barvy tlakovým mytím a napuštěn zpevňovačem 

kamene s hydrofobizován skalicí proti obrůstání. Původní 

bronzová deska byla nahrazena laminátovou kopií, nápisy 

jmen byly obnoveny v původní červené barvě. Celkové ná-

klady na rekonstrukci: 34000 Kč, coţ zahrnuje zhotovení 

repliky desky 7000 Kč, opravu a čištění pomníku včetně 

obnovení nápisů husitských bojovníků 15000 Kč, zhotovení 

repliky husitského kalichu 6530 Kč, zhotovení formy pro 

model kalichu 5470 Kč. Obnovu za Odbor správy majetku 

zajišťoval p. Martin Semrád, následně paní Jitka Kocourko-

vá. Slavnostní odhalení opraveného pomníku se za účasti 

široké veřejnosti, Městské gardy a představitelů města kona-

lo 27. 10. 2010, akci uzavíral koncert skupiny členů Vox 

Bohemica v kostele Nejsvětější Trojice. 

Podle dostupných pramenů zpracovala Zdenka Bočková 

 

Původní deska z Husova kamene z roku 
1920 – Foto archiv města Český Brod 

Českobrodská matrika informuje… 

 
Dne 15. 4. 2011 byly v obřadní síni městského 

úřadu mezi občany města Českého Brodu  

přivítány tyto děti 

 

Tereza Sinčáková,  

Marie Drahoňovská,  

Filip Tlustý,  

Anežka Bergerová,  

David Koubek,  

Viktorie Manová,  

Lukáš Pospíšil,  

Tomáš Nouzák,  

Anna Sonnini,  

Lucie Cibulková,  

Matěj Vojáček,  

Filip Jahoda,  

Juan Hába,  

Lucie Radošová  

a Miroslav Zběhlík 

 

Rodičům blahopřejeme a přejeme hodně radosti 

ze svých potomků. 

 

Významné životní výročí oslavili tito  

českobrodští občané 

 

pan Otokar Havlín,  

paní Miroslava Kohoutková  

a pan Jaroslav Špak 

 

Upřímně blahopřejeme a přejeme především  

hodně zdraví a pohody do dalších let.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslava Hladíková, matrikářka 

Dne 20. 5. 2011 jsme vzpomněli  

5. výročí úmrtí  

naší maminky paní 

Marie Hofmanové 
Alena a Petr s rodinou 
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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 10. řádného jednání rady města,  
konaného dne 21. 4. 2011 od 16:00 hodin  
v kanceláři starosty města 
 
1. Odkup pozemku v Zahradech (99/2011). Rada města 
doporučuje zastupitelstvu města Český Brod zamítnout žá-
dost Josefa a Jaroslavy Dvořákových, bytem Zahrady 475,  
o odkup pozemku KN p. č. 473/4 o výměře 331 m2 v Zahra-
dech, v obci a k. ú. Český Brod, z majetku města Český Brod. 
2. Prodej pozemku v obci a k. ú. Český Brod *ul. Jana Kouly+ 
(100/2011). Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
Český Brod zamítnout žádost pana Jaroslava Majera ze dne 
19. 01. 2011 týkající se odkupu pozemku KN p. č. 705/17  
o výměře 535 m2 v obci a k. ú. Český Brod z majetku města 
Český Brod. 
3. ANNA – souhlas se změnou v užívání části stavby 
(101/2011). Rada města I. souhlasí se změnou užívání míst-
ností č. 183, 184, 185 v budově čp. 323, Žitomířská ul. Český 
Brod. Původní využití 183 – předsíň, 184 – WC invalidní, 185 
– úklid. Nové využití po vybourání příček – kancelář; II. 
schvaluje čerpání částky z investičního fondu příspěvkové 
organizace ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory 
ve výši 60 000 Kč na realizaci stavebních prací souvisejících 
se změnou užívání výše uvedených místností v budově čp. 
323 v Českém Brodě. 
4. Návrh na ukončení smlouvy o výpůjčce – štěpkovač 
(102/2011). Rada města I. schvaluje dohodu o ukončení 
smlouvy o výpůjčce č. 239/2006/OSM ze dne 22. 11. 2006 
dohodou ke dni 22. 04. 2011 mezi Městem Český Brod  
a Technickými službami na štěpkovač EC 15, pořízený 
z dotace; II. souhlasí s převedením tohoto štěpkovače do 
užívání střediska Městské lesy, včetně všech souvisejících 
nákladů k tomuto zařízení. 
6. Vyhlášení záměru na pronájem prostor Náměstí Husova 
a Arnošta z Pardubic pro účely konání posvícení 2011 
(103/2011). Rada města vyhlašuje záměr na pronájem pro-
storu Náměstí Husova a části Náměstí Arnošta z Pardubic na 
8 dnů, v termínu konání posvícení, pro účely konání a zajiš-
tění českobrodského posvícení v roce 2011, za minimální 
cenu 90000 Kč, s podmínkou zajištění dopravní obslužnosti, 
průběžného i následného úklidu pronajatých prostor, vyříze-
ní zvláštního užívání komunikací na pronajaté plochy, splně-
ní povinností uložených OZV č. 6/2010 o místních poplat-
cích. Nabídky v zalepené obálce označené slovy: „Neotevírat 
– Posvícení 2011“, zasílejte na adresu Rada města Český 
Brod, Nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod nejpozději do 26. 
05. 2011 do 11:00 hod. 
7. VB – kanalizační přípojka – ul. Rokycanova – SBD Kolín 
(104/2011). Rada města I. schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene na uložení a provozování kanalizační přípojky 

na pozemku č. 228/61 dle KN v obci a k. ú. Český Brod. Ná-
vrh smlouvy je přílohou originálu tohoto usnesení; II. pově-
řuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného pod-
pisem výše uvedené smlouvy o zřízení věcného břemene. 
8. Příspěvky zájmovým organizacím (105/2011). Rada měs-
ta I. schvaluje poskytnutí dotací v celkové výši 230000 Kč dle 
následujícího seznamu: Fotbalový klub SK Český Brod 30000 
Kč; Junák – stř. Psohlavci 10000 Kč; Junák – stř. Ing. L. Nová-
ka 10000 Kč; Basketbal klub 30000 Kč; TJ Liblice 30000 Kč; 
KČT 7000 Kč; OS Corridoor 18000 Kč; Společnost přátel ZŠ 
Žitomířská 35000 Kč; Guardia Broda Bohemicalis 20000 Kč; 
OS Magráta 35000 Kč; Klub rodičů a přátel MŠ Kollárova 
5000 Kč; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba 
Nekolného podpisem jednotlivých smluv o poskytnutí dota-
ce. 
9. Příspěvky zájmovým organizacím ZM (106/2011). Rada 
města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit 
poskytnutí dotací v celkové výši 270000 Kč dle následujícího 
seznamu: TJ Sokol 105000 Kč, TJ Slavoj 105000 Kč, Vox Bo-
hemicalis 60000 Kč. 
10. Rekonstrukce školní jídelny – kuchyně a zázemí 
(107/2011). Rada města I. bere na vědomí, návrh na rekon-
strukci kuchyně a zázemí školní jídelny v budově čp. 1307 na 
stavebním pozemku 1608 v obci a k. ú. Český Brod; II. Pově-
řuje odbor správy majetku další přípravou investice dle výše 
uvedeného návrhu. 
11. Revitalizace středověkých hradeb v MPZ v Českém Bro-
dě (108/2011). Rada města souhlasí s podáním žádosti  
o dotaci z regionu Pošembeří v rámci IV. výzvy Strategického 
plánu LEADER (jaro 2011) – FICHE 3. NÁVRAT KE KOŘENŮM 
cestou našich předků na opravu a sanaci městských hradeb 
v blízkosti ulice Jana Kouly a ulice Šafaříkově v Českém Bro-
dě. 
12. Revitalizace středověkých hradeb v MPZ v Českém Bro-
dě – Smlouva o partnerství – GUARDIA BRODA BOHEMICA-
LIC (109/2011). Rada města I. schvaluje smlouvu o partner-
ství mezi městem Český Brod a GUARDIA BRODA BOHEMI-
CALIS na realizaci akce Revitalizace středověkých hradeb  
v MPZ v Českém Brodě; II. pověřuje starostu města Český 
Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o partnerství 
s GUARDIA BRODA BOHEMICALIS. 
13. Revitalizace středověkých hradeb v MPZ v Českém Bro-
dě – Smlouva o partnerství – pan Miroslav Malík 
(110/2011). Rada města I. schvaluje smlouvu o partnerství 
mezi městem Český Brod a panem Miroslavem Malíkem na 
realizaci akce Revitalizace středověkých hradeb v MPZ  
v Českém Brodě; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. 
Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o partnerství mezi 
městem Český Brod a panem Miroslavem Malíkem. 
14. MS Kollárova – žádost o souhlas s podáním žádosti  
o dotaci (111/2011). Rada města souhlasí ve funkci zřizova-
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tele MŠ Kollárova s podáním žádosti o dotaci z programu 
Zahrada hrou pod záštitou nadace Proměny na realizaci re-
konstrukce zahrady MŠ Kollárova včetně herních prvků. 
15. Schválení uzavření partnerské smlouvy mezi Městem 
Český Brod a Klubem rodičů MŠ Kollárova (112/2011). Ra-
da města I. schvaluje partnerskou smlouvu mezi Městem 
Český Brod a Klubem rodičů MŠ Kollárova ve znění, které je 
přílohou návrhu usnesení za účelem podání žádosti o dotaci 
na projekt z programu Pošembeří; II. pověřuje starostu měs-
ta Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedené 
smlouvy. 
16. Schválení uzavření partnerské smlouvy mezi Městem 
Český Brod a Společností přátel ZŠ Žitomířská (113/2011). 
Rada města I. schvaluje partnerskou smlouvu mezi Městem 
Český Brod a Společností přátel I. ZŠ Český Brod o. s. ve zně-
ní, které je přílohou návrhu usnesení, za účelem podání žá-
dosti o dotaci z programu Pošembeří; II. pověřuje starostu 
města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedené 
smlouvy. 
17. Souhlas s uzavřením partnerské smlouvy mezi MŠ Kol-
lárova a Klub rodičů MS Kollárova (114/2011). Rada města 
souhlasí ve funkci zřizovatele MŠ Kollárova s uzavřením 
partnerské smlouvy mezi MŠ Kollárova a Klubem rodičů MŠ 
Kollárova ve znění, které je přílohou návrhu usnesení za 
účelem podání žádosti o dotaci z programu Pošembeří. 
18. Souhlas s uzavřením partnerské smlouvy mezi ZŠ Žito-
mířská a Společností přátel ZŠ Žitomířská (115/2011). Rada 
města souhlasí ve funkci zřizovatele ZŠ Žitomířská s uzavře-
ním partnerské smlouvy mezi ZŠ Žitomířská a Společností 
přátel I. ZŠ Český Brod o. s. ve znění, které je přílohou návr-
hu usnesení, za účelem podání žádosti o dotaci z programu 
Pošembeří. 
19. Žádost o prodloužení nájmu Palackého 1256 – Karel 
Vymazal (116/2011). Rada města zamítá žádost o prodlou-
žení nájmu bytu č. 45, podlaží č. 9, Palackého 1256, Český 
Brod pana Karla Vymazala ze dne 11. 04. 2011 a trvá na 
ukončení nájmu dle uzavřené smlouvy na dobu určitou do 
31. 05. 2011. 
20. Smlouva o výpůjčce mezi ZŠ Žitomířská a Společností 
přátel I. ZŠ Český Brod o. s. (117/2011). Rada města souhla-
sí ve funkci zřizovatele ZŠ Žitomířská s uzavřením smlouvy  
o výpůjčce mezi ZŠ Žitomířská a Společností přátel I. ZŠ Čes-
ký Brod o. s. ve znění, které je nedílnou součástí zápisu  
k tomuto usnesení. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města  
Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 
 

Souhrn z 11. řádného jednání rady města,  
konaného dne 4. 5. 2011 od 16:00 hodin  
v kanceláři starosty města 
 
1. Odkup pozemku v obci a k. ú. Český Brod *Jatky Český 
Brod] (118/2011). Rada města 1. bere na vědomí žádost 
společnosti JATKY Český Brod a. s., Jateční 316, Český Brod, 
ze dne 25. 02. 2011, o odkup části pozemku PK p. č. 1008/5 
o výměře cca 180 m2, v obci a k. ú. Český Brod; II. pověřuje 
odbor správy majetku přípravou vyhlášení záměru týkající se 
odkupu části pozemku v k. ú. Český Brod. 
2. Směna pozemků a odkup v obci a k. ú. Český Brod *Jatky 

Český Brod+ (119/2011). Rada města I. bere na vědomí žá-
dost společnosti JATKY Český Brod a. s., Jateční 316, Český 
Brod ze dne 11. 06. 2009, o směnu a odkup částí pozemků  
v obci a k. ú. Český Brod; II. pověřuje odbor správy majetku 
přípravou vyhlášení záměru týkající se směny a odkupu po-
zemků. 
3. Výstavba přístřešku pro sanitní vozidlo (120/2011). Rada 
města I. bere na vědomí žádost Územního střediska zá-
chranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 
01 Kladno, IČ: 75030926, ze dne 15. 03. 2011, týkající se 
možnosti výstavby přístřešku pro sanitní vozidlo; II. schvalu-
je výstavbu krytého otevřeného dřevěného přístřešku z hra-
něného řeziva na stávajícím vyhrazeném parkovišti pro je-
den sanitní vůz, na části pozemku KN p. č. 199/2 v obci  
a k. ú. Český Brod, o výměře cca 30 m2, za splnění všech 
technicko-bezpečnostních norem, na náklady Územního 
střediska záchranné služby Středočeského kraje, bez navýše-
ní poplatku nájemného za toto parkovací stání. 
4. Prodej částí pozemků v k. ú. Štolmíř (121/2011). Rada 
města I. bere na vědomí žádost pana Martina Borovského, 
Bulharská 1064, Český Brod o odkoupení částí pozemků KN 
p. č. 16/1 a KN p. č. 13 v k. ú. Štolmíř; II. pověřuje odbor 
správy majetku přípravou vyhlášení záměru týkající se odku-
pu výše uvedených částí pozemků. 
5. Koupě pozemku č. 785/4 dle KN v k. ú. Liblice u Českého 
Brodu (ČOV). (122/2011). Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města Český Brod schválit koupi pozemku KN 
č. 785/4 o výměře 2 m2 v k. ú. Liblice u Českého Brodu  
a obci Český Brod od Povodí Labe státního podniku, Víta 
Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové za celkovou cenu 900 
Kč. 
6. Směna části pozemku KN p. č. 226/12 za část pozemku 
KN p. č. 226/13 vše v k. ú a obci Český Brod (123/2011). 
Rada města vyhlašuje záměr na směnu pozemků v k. ú.  
a obci Český Brod. Jedná se o část pozemku KN p. č. 226/12 
vytyčenou geometrickým plánem č. 1519-323/2010 ze dne 
12. 11. 2010 označenou jako pozemek p. č. 226/37 o výmě-
ře 44 m2 v k. ú. Český Brod, který je ve vlastnictví města Čes-
ký Brod za část pozemku KN p. č. 226/13 vytyčenou geomet-
rickým plánem č. 
1519-323/2010 ze dne 12. 11. 2010 označenou jako poze-
mek p. č. 226/36 o výměře 63 m2 v k. ú. Český Brod, který je 
ve spoluvlastnictví Jaroslava Beneše Vrátkov 75, 282 01 Čes-
ký Brod, Jana Cmírala 28. října 1259, 28201 Český Brod, Jin-
dřicha Devera a Jany Deverové 28. října 1259, 280 01 Český 
Brod, Karla Dudy a Kateřiny Dudové, Kollárova 1123, 250 82 
Úvaly, Václav Dvořáka a Zdeňky Dvořákové, 28. října 1258, 
282 01 Český Brod, Ing. Radka Jahody 28. října 1257, 282 01 
Český Brod, Jiřího Líbala a Dagmary Líbalové 28. října 1260, 
282 01 Český Brod, Ondřeje Michalička 28. října 1258, 282 
01 Český Brod, Ivety Michalíčkové 28. října 1258, 282 01 
Český Brod, Jitky Pokorné 28. října 1257, 282 01 Český Brod, 
Miloše Procházky Ke Spravedlnosti 1242, 282 01 Český Brod, 
Aleny Prokešové Pod Velkým Vrchem 1306, 282 01 Český 
Brod, Šárky Selingerové Jiřího Wolkera 1166, 282 01 Český 
Brod, Vlasty Strigáčové 28. října 1258, 282 01 Český Brod, 
Stanislavy Šedinové 28. října 1257, 282 01 Český Brod, Jaro-
slavy Ungerové 28. října 1260, 282 01 Český Brod, Kateřiny 
Vostruhové 28. října 1260, 282 01 Český Brod, Bohumila 
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Zajíčka a Aleny Zajíčkové Mánesova 768, 250 82 Úvaly, Milo-
slava Zvolánka a Ludmily Zvolánkové, 28. října 1260, 282 01 
Český Brod, Lucie Žárové Libeň 23, Liber, 252 41 Dolní Bře-
žany a Stavebního bytového družstva Kolín, Sladkovského 
13, 280 02 Kolín. 
7. Žádost o pronájem pozemku u nemocnice (124/2011). 
Rada města zamítá žádost paní Beaty Jirešové, Žižkova 302, 
282 01 Český Brod, ze dne 20. 12. 2010 o pronájem části 
pozemku KN p. č. 196/10 v obci a k. ú. Český Brod a to část 
vytyčenou geometrickým plánem č. 1076-37/2003 ze dne 
04. 07. 2003 o výměře 186 m2. 
8. Parkoviště P+R ČD – smlouva o spolupráci (125/2011). 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod 
schválit Smlouvu o spolupráci mezi Městem Český Brod  
a Českými drahami a. s. Předmětem spolupráce je příprava, 
realizace a financování investiční akce „Parkoviště P+R ČD, 
Český Brod“. Návrh smlouvy je v příloze originálu zápisu 
tohoto usnesení. 
9. Výběrové řízení na pěstební, těžební a ostatní činnosti 
pro lesy města Český Brod v letech 2011-2021 (126/2011). 
Rada města I. vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele pěs-
tebních a těžebních činností na lesním majetku města Český 
Brod v období let 2011 až 2021; II. souhlasí se zněním před-
ložené zadávací dokumentace III. pověřuje společnost Český  
a moravský účetní dvůr, zastoupenou Ing. Janou Dvořáko-
vou, ve spolupráci s odborem životního prostředí a země-
dělství MěÚ Český Brod zajištěním celého výběrového řízení 
vč. doporučení výběru nejvhodnější nabídky orgánům měs-
ta; IV. ukládá vedoucímu odboru životního prostředí a ze-
mědělství MěÚ Český Brod předložit radě města vyhodnoce-
ní předložených nabídek s označením nejvýhodnější nabídky 
vč. návrhu smlouvy o dílo se společností, která tuto nabídku 
podala. 
10. Souhlas s návrhem nájemní smlouvy na nebytové pro-
story pro MS Liblice (127/2011). Rada města souhlasí 
s návrhem nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově 
Střední odborné školy, Český Brod – Liblice pro potřeby re-
konstrukce na prostory pro MŠ Liblice ve znění, které je pří-
lohou návrhu usnesení. 
11. Souhlas s návrhem smlouvy o výpůjčce pozemku MŠ 
Liblice (128/2011). Rada města souhlasí s návrhem smlouvy 
o výpůjčce pozemku od Střední odborné školy, Český Brod – 
Liblice pro potřeby MŠ Liblice, umístěné v pronajatých pro-
storách Střední odborné školy, Český Brod – Liblice, ve zně-
ní, které je přílohou návrhu usnesení. 
12. Zrušení Dodatku č. 6 o nájmu nebytových prostor  
v areálu nemocnice (129/2011). Rada města I. ruší své 
usnesení č. 123/2010 ze dne 27. 05. 2010, kterým byl schvá-
len dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 16/2007/OSM ze dne 
08. 02. 2007; II. revokuje své usnesení č. 358/2010 ze dne 
22. 12. 2010, kterým se mění číslo dodatku 7 na dodatek  
č. 6. 
13. Žádost o finanční příspěvek na službu raná péče pro 
rodiny s dětmi s postižením (130/2011). Rada města zamítá 
žádost čj. 5338 Diakonie Českobratrské církve evangelické, 
Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 – Stodůlky ze dne 21. 03. 
2011. 
14. Parkoviště P+R ČD, Český Brod – partnerská smlouva 
(131/2011). Rada města I. schvaluje Partnerskou smlouvu 

na realizaci investiční akce „Parkoviště P+R ČD, Český Brod“ 
mezi městem Český Brod a Českými drahami a. s. Návrh 
smlouvy je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení; II. 
pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 
podpisem výše uvedené partnerské smlouvy. 
15. Stanovení koordinátora NSZM (132/2011). Rada města 
stanovuje koordinátorem Národní sítě zdravých města za 
Město Český Brod Ing. Ivu Zadákovou. 
16. Stanovení platu a odměny řediteli TS (133/2011). Rada 
města schvaluje výši platu a odměny Ing. Miroslavu Krulišo-
vi, řediteli příspěvkové organizace Technické služby Český 
Brod, Palackého 339, 282 01 Český Brod. Originály platové-
ho výměru a stanovení odměny jsou uloženy u tajemníka 
MěÚ v personálních spisech. 
17. Přidělení finančních prostředků z Ministerstva kultury 
(134/2011). Rada města I. revokuje usnesení č. 70/2011 ze 
dne 10. 03. 2011; II. doporučuje zastupitelstvu města Český 
Brod schválit přidělení finanční podpory z programu Minis-
terstva kultury „Program regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památkových zón“ ve výši 
870000 Kč na akci: „Kostel sv. Gotharda – odstranění hava-
rijního stavu věže kostela“, majitel Římskokatolická farnost, 
Náměstí Husovo 78, Český Brod; III. doporučuje zastupitel-
stvu města Český Brod schválit spolufinancování akce 
„Kostel sv. Gotharda – odstranění havarijního stavu věže 
kostela“ z rozpočtu města ve výši 248800 Kč. Majitelem kos-
tela je Římskokatolická farnost, Náměstí Husovo 78, Český 
Brod. 
18. Dodatek smlouvy – balkony Kounická (135/2011). Rada 
města I. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  
č. 295/2010/OSMM mezi Městem Český Brod a firmou Jan 
Cichra, Zahradní 129, Hradišťko, IČ: 11295619. Návrh dodat-
ku je přílohou originálu zápisu tohoto usnesení; II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem 
Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo. 
19. Dohoda o ukončení smlouvy o výkonu funkce odborné-
ho lesního hospodáře (136/2011). Rada města schvaluje 
dohodu o ukončení smlouvy o výkonu funkce odborného 
lesního hospodáře vedenou pod e. č. 220/2005/OŽP mezi 
Městem Český Brod a Ing. Františkem Kadlecem. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města  
Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 
 

Souhrn ze 7. řádného zasedání zastupitelstva 
města, konaného dne 4. 5. 2011 od 18:00 hodin  
v obřadní síni českobrodské radnice 
 
1. Prodej volné bytové jednotky č. 1256/24 v ul. Palackého, 
Český Brod (16/2011). Zastupitelstvo města I. Schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 1256/24, byt 1+kk v V. NP o veli-
kosti 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 paní Libuši Protivové, 
Na Cihelně 1327, 282 01 Český Brod za nabídnutou cenu 
760000 Kč. Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30 dnů 
od podpisu kupní smlouvy. Kupní cena bude hrazena z úvěru 
ze stavebního spoření. Kupní smlouva bude podepsána nej-
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později do 30. 06. 2011; II. pověřuje starostu města Český 
Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem kupní smlouvy na 
bytovou jednotku č. 1256/24. 
2. Parkoviště P+R ČD – smlouva o spolupráci (17/2011). 
Zastupitelstvo města I. schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi 
Městem Český Brod a Českými drahami a. s. Předmětem 
spolupráce je příprava, realizace a financování investiční 
akce „Parkoviště P+R ČD, Český Brod“. Návrh smlouvy je  
v příloze originálu zápisu tohoto usnesení; II. pověřuje sta-
rostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem 
výše uvedené Smlouvy o spolupráci. 
3. Návrh na schválení přijetí úvěru na Intenzifikaci ČOV – 
Český Brod Liblice (18/2011). Zastupitelstvo města I. Schva-
luje přijetí úvěru na financování Intenzifikace ČOV Český 
Brod Liblice ve výši 19540 tis. Kč se splatností 10 let od pod-
pisu smlouvy s dotovanými úroky do výše 4 %; II. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s vybraným uchaze-
čem o veřejnou zakázku Komerční banka, a.s. Na Příkopě 
969/33, 110 00 Praha 1 ve znění, které je přílohou návrhu 
usnesení; III. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba 
Nekolného podpisem uvedené smlouvy. 
4. Příspěvky zájmovým organizacím (19/2011). Zastupitel-
stvo města I. schvaluje poskytnutí dotací v celkové výši 
270000 Kč dle následujícího seznamu: TJ Sokol 105000 Kč, TJ 
Slavoj 105000 Kč, Vox Bohemicalis 60000 Kč; II. pověřuje 
starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem 
jednotlivých smluv o poskytnutí dotace. 
5. Návrh na schválení zápočtu závazků a pohledávek Město 
Český Brod – Českobrodská, s. r. o. (20/2011). Zastupitel-
stvo města I. schvaluje dohodu o vzájemném zápočtu závaz-
ků a pohledávek dle obchodního zákoníku § 358-364 mezi 
Městem Český Brod a Českobrodskou nemocnicí, s. r. o.  
v celkové výši 892124 Kč ve znění, které je přílohou návrhu 
usnesení; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba 
Nekolného podpisem uvedené dohody. 
6. Jednací řády výborů zastupitelstva (21/2011). Zastupitel-
stvo města schvaluje jednací řády výborů Zastupitelstva 
města Český Brod a kontrolní řád finančního a kontrolního 
výboru. 
7. Odkup pozemku v Zahradech (22/2011). Zastupitelstvo 
města zamítá žádost Josefa a Jaroslavy Dvořákových, bytem 
Zahrady 475, o odkup pozemku KN p. č. 473/4 o výměře 331 
m2 v Zahradech, v obci a k. ú. Český Brod, z majetku města 
Český Brod. 
8. Prodej pozemku v obci a k. ú. Český Brod (ul. Jana Kou-
ly). (23/2011). Zastupitelstvo města zamítá žádost pana 
Jaroslava Majera ze dne 19. 01. 2011 týkající se odkupu po-
zemku KN p. č. 705/17 o výměře 535 m2 v obci a k. ú. Český 
Brod z majetku města Český Brod. 
9. Kostel sv. Gotharda – přidělení finančních prostředků 
(24/2011). Zastupitelstvo města I. schvaluje přidělení fi-
nanční podpory z programu Ministerstva kultury „Program 
regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón“ ve výši 870000 Kč na akci: „Kostel sv. 
Gotharda – odstranění havarijního stavu věže kostela“, maji-
tel Římskokatolická farnost, Náměstí Husovo 78, Český 
Brod; II. schvaluje spolufinancování akce „Kostel sv. Gothar-
da – odstranění havarijního stavu věže kostela“ z rozpočtu 
města Český Brod ve výši 248800 Kč. Majitelem kostela  

a příjemcem příspěvku je Římskokatolická farnost, Náměstí 
Husovo 78, Český Brod. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města  
Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 

Z deníku Městské policie  
duben 2011 

Blokové pokuty na místě zaplacené  6.000 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku   16.000 Kč 

Parkovací automaty  89.726 Kč  

Poplatky za trţnici   8.940 Kč 

Celkem   120.666 Kč 

Odchyt psů – 1× předáno majiteli, 3× útulek Lysá nad 

 Labem 

Součinnost s odbory při MěÚ Český Brod – 1 

 s odborem sociálních věcí, 2× s odborem vnitřních věcí 

 přestupky majetkové – krádeţe 1× 

Nádraţí porušování tabákového zákona – 0× 

Zajištění provozu parkovacích automatů – denně 

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

 Komenského, 1× Nám. Arnošta z Pardubic 

Oznámení o rušení občanského souţití v ulici Na Ci-

 helně – konflikt rodičů se synem závislým na drogách – 

 sjednání klidu + poučení o nutnosti řešení formou návr

 hu na projednání přestupku. 

Oznámení o znečištění vozovky v ulic Klučovská – 

 bahno od zemědělského stroje – zjištěn přestupce, který 

 vozovku uklidil – vyřešeno domluvou 

Odchyt psa v obci Liblice – převezen do útulku v Lysé 

 nad Labem 

Oznámení o spící osobě ve sklepě panelového domu 

 v ulici Na Cihelně – mladík probuzen, provedena 

 lustrace v pátrání po osobách s negativním výsledkem 

 – vykázán z domu. 

Odchyt psa v ulici Palackého – převezen do útulku 

 v Lysé nad Labem 

Měření rychlosti v ulici Kollárova 



  s t r a n as t r a n a   77                              Českobrodský  ZPRAVODAJ               č e r v e n  č e r v e n    20112011 

7 

Ilustrační foto  
z archivu ČBZ 

Úřad práce České republiky  

krajská pobočka v Příbrami 

kontaktní pracoviště Český 

Brod, Náměstí Arnošta z Pardubic 

čp. 1, 282 01 Český Brod sděluje: 
 

Referát zaměstnanosti – 1. patro; tel.: 321 613 686,  

fax 321 621 414 

Referát dávek SSP – přízemí; tel.: 321 613 613, 

fax 321 721 600  

 

Úřední doba 

Pondělí  8.00 – 17.00 hodin 

Úterý   8.00 – 13.00 hodin  

Středa  8.00 – 17.00 hodin 

Čtvrtek  8.00 – 13.00 hodin  

Pátek   8.00 – 13.00 hodin  
    (pouze nové evidence) 

 

Hotovcová Dana 

V POŠEMBEŘÍ SE UKLÍZELO,  
LIDÉ NEJSOU LHOSTEJNÍ 

 
REGION POŠEMBEŘÍ – Více neţ 1200 dobrovolníků 

v rozmezí šesti týdnů nasbíralo při úklidu Regionu Pošembe-

ří téměř 60 tun odpadků a 400 pneumatik. 

 

Bezmoc, vztek, zoufalství a smutek zaţívali obyvatelé regio-

nu Pošembeří nad velehorami odpadků, které při akci 

„Ukliďme Pošembeří!“nacházeli v okolí svých obcí. Mnozí 

nevěřili svým očím a nechápali pohnutky některých lidí, 

odkládat nepotřebné věci v přírodě. Kromě překvapivého 

mnoţství pneumatik se objevily takové „skvosty“ jako ko-

čárky, mikrovlnná trouba, koloběţka, karoserie aut, autose-

dačky, autobaterie či spacáky. 

Negativní pocity však po úklidu vystřídala také radost 

z uklizeného koutu krajiny, uspokojení z dobře odvedené 

práce a pocit sounáleţitosti s krajinou a se sousedy. Mnohde 

úklid skončil přátelským posezením a debatou nad tím, jak 

zabránit návratu odpadků na notoricky stejná místa. 

„Děkujeme všem, kteří se do úklidu Pošembeří zapojili. 

Velké uznání patří místním koordinátorům, bez jejichţ nasa-

zení by se akce nedala uskutečnit,“ uvedl ředitel obecně 

prospěšné společnosti Region Pošembeří Miloslav Oliva  

a měl pravdu. Rekordní účast dobrovolníků zaznamenali 

v Jirnech, kde se do akce zapojilo 80 procent místních sdru-

ţení a spolků. Celkem v Jirnech uklízelo na 320 lidí. Přes 

220 dobrovolníků přišlo v Kounicích a zhruba stejného po-

čtu dosáhli v Poříčanech, kde se přidali ţáci základní školy. 

Skvěle se také zapojili partneři z řad obcí a firem, kteří po-

skytli své sluţby většinou zcela zdarma anebo za velmi vý-

hodných podmínek. 

„První ročník dobrovolnické akce „Ukliďme Pošembeří!“ se 

rozhodně vydařil a mnozí účastníci nás vyzývali k jejímu 

zopakování. Pro nás je to výzva i závazek do příštího roku,“ 

shrnul za obecně prospěšnou společnost Oliva. 

Region Pošembeří o celkové rozloze přes 252 km2 se nachá-

zí ve Středočeském kraji. Do Pošembeří spadá 37 obcí 

Kontaktní adresy pro přihlášky  

Neobyčejného putování  
v česko-bavorské hraniční oblasti  

(viz článek na straně 12):  
Český Brod p. Petr Brožek:  
petrbrozek@yahoo.com; 

Bernau bei Berlin p. Eccarius:  
museum@bernau-bei-berlin.de 
Sekretariát v Kostnici pí Rösch:  

hus-museum@t-online.de 

Oznámení o poraţeném psu v ulici Klučovská – cestou 

veterinární nemocnice Kolín zjištěna majitelka, které 

byl pes předán 
Spolupráce s PČR při kontrole osádky osobního auto-

mobilu – řidič testován na přítomnost drog s pozitivním 

výsledkem na Amfetamin – řešeno v kompetenci PČR 
Spolupráce s PČR při zadrţení svou osob podezřelých 

z přečinu krádeţ a porušování domovní svobody 
Oznámení OŘ PČR o rušení nočního klidu v ulici 

V Chobotě – vyřešeno na místě domluvou 
Spolupráce s PČR při napadení se zbraní v obci Štolmíř 

– zadrţení podezřelé osoby 
Převoz podnapilé osoby na lékařské vyšetření 
Na základě oznámení kamerového dohledu ve věci 

podezření z krádeţe na osobě (odcizení peněţenky) 

zadrţena osoba podezřelá z trestného činu – lustrací 

zjištěno, ţe se jedná o osobu v celostátním pátrání – 

předána PČR 
Odchyt psa v obci Liblice – převoz do útulku v Lysé 

nad Labem 
Usměrňování dopravy při kácení stromů v ulici Školní 

v obci Liblice 
Spolupráce s PČR při zadrţení osob podezřelých z TČ 

krádeţe na osobě 
Dohled nad veřejným pořádkem při fotbalovém utkání 

na Kutilce Český Brod – Kutná Hora 
Odchyt psa v obci Liblice + předání majiteli psa – vy-

řešeno domluvou 
Oznámení o krádeţi zboţí v obchodě Penny market – 

osoba předána PČR 
Kontrola nádraţí, vestibulu, čekárny a podchodu ohled-

ně dodrţování tabákového zákona a veřejného pořádku 

– denně 
Kontrola hřbitova a parkoviště u hřbitova – denně 
Upozorňování fyzických a právnických osob na dodr-

ţování místních vyhlášek 
Kontrolní činnost nad dodrţováním uklízení psích ex-

krementů majiteli psů 
Zvýšená kontrola ţáků před vyučováním z důvodu 

kouření v okolí škol a poškozování oplocení domů  

a elektrických rozvodných skříní 
Svoboda Jan, velitel MP  
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s celkovým počtem obyvatel kolem 35 tisíc. Jeho území se 

rozkládá od Šestajovic a Sibřiny na západě území, přes Úva-

ly, Český Brod aţ po Chrášťany na východě. Od Mochova 

na severu aţ po Štíhlice na jihu. 

KONTAKT: 

Štěpánka Šoupalová 

Region Pošembeří o.p.s. 

e-mail: soupalova@posemberi.cz 

Tel. 732 23 01 23 

 

Údolím Šembery 

 
Ekocentrum Koniklec ve spolupráci s Městem Český Brod za 

podpory Ministerstva ţivotního prostředí České republiky 

připravuje pokračování Naučné stezky Zahrady - druhou 

Naučnou stezku pod názvem „Údolím Šembery“.  

 

V pondělí dne 9. 5. 2011 proběhlo na českobrodské radnici 

veřejné pracovní jednání, kde se zájemci dozvěděli informa-

ce k průběhu projektu, realizační harmonogram, proběhla  

i první prezentace grafických návrhů tabulí. Účastníci měli 

moţnost se vyjádřit a připomínkovat témata i obsah tabulí  

a padla i řada nových návrhů, které realizační tým zapracuje 

do podkladů. Aktivní účast při instalaci samotných informač-

ních tabulí během léta přislíbil oddíl skautů 07 Ing. Ládi 

Nováka a Ekocentrum Koniklec s radostí přijme další praco-

vité ruce – zájemce z řad občanů našeho města. Více infor-

mací Hynek Jebavý, 777 156 537. Akce se konala jako sou-

část projektu „Přívětivý Český Brod“, plánovaný datum slav-

nostního otevření Naučné stezky je sobota 10. 9.2011. 

Zdenka Bočková, řed. MKIC 

 

DENISA CSOMOROVÁ & CORRIDOOR 
 

V Českém Brodě se občanské sdruţení Corridoor věnuje 

dětem a mládeţi jiţ několik let. Jednou z našich 

cvičitelek je i Denisa Csomorová, 

která se specializuje na cvičení 

pro nejmenší. Denisa začínala jako 

úspěšná závodnice soutěţí master class, wellness týmu a 

fitness aerobiku. Aerobik a sport jí pohltil natolik, ţe se ča-

sem stala cvičitelkou, studuje Akademii tělesné výchovy a 

sportu Palestra a poslední roky i sama lektoruje soutěţe pro 

děti.  

Proč sis vybrala cvičení právě malých dětí? 

Před několika lety jsem začínala jako pomocná trenérka na 

hodinách aerobiku pro malé děti a postupem času jsem se 

stala i jejich trenérkou. A proč zrovna těch nejmenších? Ty 

totiţ neodmlouvají a umí být vděčné. 

Práce s malými dětmi vyţaduje hodně trpělivosti, empa-

tie, a důslednosti. Ani jedna z těchto schopností ti nechy-

bí. Je to dar nebo tvrdá práce? 

Myslím si, ţe z velké části je to dar. Často mi lidé říkají, jak 

na to můţu mít nervy. Odpovídám, ţe to pro mě ţádné nervy 

nejsou, ţe mě to baví. Ještě nikdy se mi nestalo, ţe bych  

z hodiny odcházela rozčilená. Děti mě vţdycky umí potěšit. 

Ale co se týče přípravy na hodinu, tak to je tvrdá práce. Děti 

potřebují neustále něco nového, jinak se začnou nudit. 

Jak taková hodina mrňousků vypadá? 

Na začátku hodiny si trošku zaběháme, pozdravíme se a hra-

jeme hru, při které můţe kaţdé dítě promluvit a projevit se. 

Děti mají totiţ potřebu sdělit mi, co se jim přihodilo. Pak se 

ještě trošku rozhýbeme, protáhneme a jdeme cvičit. Hrajeme 

různé hry, učíme se básničky, barvy, hrajeme si na auta, pla-

veme, vyprávíme pohádku atd. A také se seznamujeme  

s různými překáţkami (opičí dráha). Na konci se uvolníme, 

zahrajeme si třeba na bublinu a rozloučíme se. 

Co všechno musí děti, které by chtěly přijít na hodinu 

tvého cvičení umět? 

Nemusí umět téměř nic. Stačí kdyţ, umí chodit a mluvit, 

vydrţí v tělocvičně bez maminky a nebojí se kolektivu. Ale  

i tyto překáţky se dají odstranit. 

Od ledna si začala zase závodit v dospělém Corridoor 

týmu a vést hodiny posilování pro veřejnost. Nemáš  

v úmyslu přesedlat z dětiček na dospělé? 

Ne, to rozhodně v úmyslu nemám! Lekce pro dospělé jsou 

pro mě určitá forma odreagování se a udrţování se v kondi-

ci.  

Denisa Csomorová a Eliška Strakošová 

Okruh Českobrodský, tradice, letos  

jubilejně jiţ po patnácté 

 
Stalo se jiţ skutečnou tradicí, ţe si na prvního máje dávají 

v Českém Brodě sraz lidé jiţ ne s mávátky a oslavnými 

transparenty, ale historické automobily a motocykly před  

i poválečné výroby. Stalo se jiţ další tradicí, ţe „na okruh“ 

je prostě hezky a i kdyţ ráno to na slunce moc nevypadá, na 

startu je ho uţ docela dost. A stalo se také tradicí, ţe veterá-

nů přijíţdí kaţdoročně čím dál tím více. 

 

A no, letos jiţ XV. Okruh Českobrodský - Memoriál 

Otakara Jeníka - soutěţ historických vozidel pořádaný 

AMK Veteran Car Clubem Český Brod, potvrdil všechny 

výše uvedené tradice. Konal se tentokrát v neděli, po čaro-

dějnické sobotě, která notně rozpohybovala do té doby klid-

né a přívětivé nebe. Ranní pohled z okna totiţ mohl některé 

pochybovače vrátit do teplého pelíšku. Ale vytrvalce a bor-

ce, kterým v hrudi bije veteránské srdíčko, nechalo počasí 

naprosto v klidu: „…jede se přece do Brodu, vono se to vy-

časí, uvidíš.“ A tak se i stalo. Po nezbytné technické přejím-

ce, která začala jiţ v 8 hodin, se Husovo náměstí (to je to 

horní, se sochou 

Prokopa Holého, 

radnicí a školou) 

začalo plnit nejen 

nedočkavými divá-

ky, ale zejména 

technickými skvos-

ty, které na D1 roz-

hodně nepotkáte. 

Tradičně přijely 

staré i starší moto-

cykly, z nichţ nej-

starší bylo motokolo 

Rösler-Jauering z r. 

1904, s nímţ jeho 

majitel Libor Mar-

čík objel celou Čes-

kou republiku. Toto 

vozidlo bylo záro-

veň i nejstarším ze 

všech zúčastněných 
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veteránů. Nejmladšími pak tradičně červenou barvou a chro-

mem se blyštící Jawy, poslední to ţivoucí památka na um 

„zlatých českých ručiček“. A nebyly tady jen motorky civil-

ní, ale i vojenské, s plnou polní zbrojí. Vše pak dokreslovalo 

nejen dobové oblečení, které většina jezdců podřizuje roku 

výroby svého veterána, ale i různé doplňky v podobě přileb, 

rukavic, brýlí, bund, bot apod. Málo kdy a málo kde je 

v jedno dopoledne k vidění tak pestrá, ale zejména hmatatel-

ná přehlídka ţivé historie. Dluţno podotknout, ţe i čichové 

vjemy byly adekvátní svých původců. To ani u benzínové 

pumpy nezaţijete takové orgie! Nesmíme pochopitelně zapo-

menout na automobily, které v ničem nezaostaly za svými 

dvou či trojkolými bratry či sestrami. A tak byla k vidění 

jako nejstarší co data výroby Praga AN z r. 1929, se kterou 

přijeli jiţ tradičně dobrovolní českobrodští hasiči. 

Z novodobých značek po r. 1945 upoutaly pozornost např. 

Ferrari, Oldsmobile nebo Tatra 603, další důkaz jiţ zmiňova-

ného umu českých konstruktérů. Vyfotit si takto nablýskané-

ho krasavce nebylo dvakrát snadné, protoţe výstava historic-

kých vozidel přilákala doslova davy diváků a obdivovatelů 

z města i okolí. A tak nejeden amatérský fotograf musel vy-

naloţit dost velkou dávku trpělivosti, neţ byl záběr prostý 

„čumilů“. Pro upřesnění informací pro všechny účastníky 

tohoto auto-moto salonu pod širým nebem je třeba ještě 

uvést, ţe výstavu doplnily tradičně i náklaďáky a autobusy  

z Nymburka, které ještě před pár lety plnily své úkoly 

v hromadné dopravě a vozily nás, co by školáky, právě třeba 

do Českého Brodu. 

Ale dost nostalgie. S blíţící se dvanáctou hodinou začala 

vzrůstat zdravá nervozita nejen mezi závodníky a závodnice-

mi, ale také pořadateli. Po krátké a povinné rozpravě z úst 

ředitele závodu Václava Kece bylo jasné, ţe start bude, a to 

v pravé poledne. A tak se i stalo. Náměstí postupně opouštěli 

nejen sváteční diváci, ale i jezdci, kteří se přijeli „pouze“ 

pochlubit, ţe přes zimu nezaháleli a jejich „ţelezný miláček“ 

je i po roce všeho schopný. Skuteční závodníci se tudíţ moh-

li v klidu a pohodě řadit podle startovních čísel pomalu ke 

startu poblíţ MKIC, kde na ně jiţ čekal lety osvědčený, t. č. 

bývalý starosta města Jaromír Fischer s bílou startovní vlaj-

kou a stopkami. Ty pomalu, ale jistě ukrajovaly poslední 

minuty a vteřiny, které zbývaly do plánovaného poledního 

startu.  

Ve 12:00 sice nezazněl startovní výstřel, ale překrásný zvuk 

úspěšně „nakopnutého“ motoru motocyklu zn. Jawa 250, 

který s téměř domácím jezdcem Františkem Šedivým a čís-

lem 51 jako první, tradičně, vyrazil do prvního okruhu. Mo-

tocyklů v minutovém intervalu odstartovalo celkem 43, auto-

mobilů pak 45. V jednom okamţiku se tudíţ po silnicích II.  

a III. třídy v okolí Českého Brodu pohybovalo téměř devět 

desítek soutěţících. Trať byla letos dlouhá 30 km a vedla 

přes Tuchoraz, Přehvozdí, Kostelec n. Č. lesy, Krupou, Sy-

neč, Chotýš, Vitice, Kšely, opět Přistoupim, Tuchoraz  

a zpátky do prostoru startu a cíle. Povětšinou se jelo územím 

Regionu Pošembeří, který letos poprvé věnoval pohár nejú-

spěšnějšímu jezdci ze Středočeského kraje, jedoucímu na 

technice vyrobené před r. 1945. Závod se jel jako jízda pra-

videlnosti, tzn., ţe jezdci, pokud chtějí vyhrát, musejí projet 

oba okruhy pokud moţno ve shodném čase. Ale aby to neby-

lo tak jednoduché, byl celý okruh ještě rozdělen na 3 dílčí 

části, mezi kterými zajišťovaly časomíru a potvrzení průjez-

du tajné kontroly. Ty tvořily „neviditelní“ členové autoklu-

bu. A právě jejich přesnost měření času se stala osudnou pro 

ty závodníky, kteří jeli tak říkajíc „nepravidelně“. 

Po dojetí do druhého kola se pak šťastní absolventi obou 

okruhů přesunuli do školní jídelny, kde v ulici B. Smetany 

pod bdělým dohledem členů CTK ACFR Český Brod dodali 

oddechu své historické technice. Posádky se pak mohli 

v klidu občerstvit tradičním řízkem s bramborem, který 

v mimořádné, sváteční směně připravily stále usměvavé ku-

chařky. Děkujeme. A pokud jsme u děkování, nesmíme opo-

menout i sponzory, bez kterých se podobné akce dnes jiţ jen 

stěţí dají zajistit. V letošním roce jimi byli společnosti 

ACTIVA, Česká podnikatelská pojišťovna a jiţ tradičně 

Dům koberců. Patronát nad akcí převzalo rovněţ Město Čes-

ký Brod. Netrpělivé čekání na výsledky v prostorách jídelny 

či před ní po čase zkrátilo rozdávání pamětních fotografií 

závodníků na startu, které tradičně a hbitě nasnímal svým 

fotoaparátem pan Ing. Tomáš Mukařovský. A to bylo vlastně 

všechno. Pardon, ještě ty výsledky. Objevily se před pláno-

vanou 17. hodinou a vyvolaly, jak uţ u podobných podniků 

bývá u někoho úsměv – jsme na bedně, plaketa je naše,  

u někoho zklamání – to jsme tomu teda dali a u někoho  

i údiv a kroucení hlavou – fakt?, pár vteřin a mohli jsme být 

o dvě místa výš… Ale to „neva“, příští rok to stejně zkusíme 

znova. A proč? No protoţe přece na prvního máje v Brodě 

tradičně neprší, ale svítí sluníčko a sejdou se tady tradičně 

samí dobří přátelé a známí se skvělou technikou, prostě fajn 

akce. Tak ať ten příští XVI. Okruh Českobrodský dopadne 

stejně úspěšně, jako ten letošní, jubilejní patnáctý.  
P. S. Pokud vlastníte různé relikvie, plakety, odznaky, fotogra-

fie či jiné zajímavosti, související zejména s předválečnými roč-

níky okruhu a chcete, aby se o nich dozvěděli i další fandové  

a zájemci, kontaktujte, prosím, pan Václava Kece – prodejna 

koberců na českobrodském Náměstí Arnošta z Pardubic 42, 

tel.: 321 622 190, e-mail: vcc.cbrod@seznam.cz ; 

www.cbokruh.wz.cz. Děkujeme. 

Miloslav Oliva, člen výboru AMK  
Foto z archivu OCB 

mailto:vcc.cbrod@seznam.cz
http://www.cbokruh.wz.cz
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Akce pořádané Městskou Gardou v roce 2011 – zapište si do kalendáře 
5. 6. 2011 „Sokolnický den za hradbami“ - Letové i statické ukázky dravého ptactva s odborným 

výkladem, doplňuje Městská Garda. Stačí projít brankou. (hradby naproti discount Lidl  

a Penny). Místo konání za hradbami v Šafaříkově ulici. 

18. 6. 2011 „Svazarmovský den na hradbách“ - Soutěţe pro děti, skákání v pytli, hod granátem, 

lávka, hledání pokladu, střelba ze vzduchovek a v neposlední řadě ukázky a projíţďka  

v automobilech let šedesátých a sedmdesátých. To vše doplněno uniformami a oblečením 

oněch let. A moţná přijde i… pomocník. Pořádá Městská Garda za hradbami v Šafaříko-

vě ulici (hradby naproti discount Lidl a Penny). 

24. 9. 2011 „Svatováclavské městské střelecké slav-

nosti“ - Soutěţ pro historickou kuši a střelba 

z ručnic „Ke ptáku“, vše doplněno dobovým 

programem, hrami pro děti i dospělé, středo-

věká hudba, ukázky střelných i palných zbra-

ní, loutkové divadlo, dětská střelnice s kuší, 

dobroty na ohni pečené a mnoho dalšího. 

Pořádá Městská Garda za hradbami v Šafaří-

kově ulici za podpory Města Český Brod. 

Stačí projít brankou (hradby naproti Lidl  

a Penny).  

Martin Semrád  
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Den Země na Klepci V 

 
Na Klepci se slavilo, ţíznilo i hasilo. Den Země na Klepci se jiţ pátým rokem snaţí přispět k prohloubení vztahů mezi obcemi, 

neziskovými sdruţeními a školami. Jeho posláním je spolupráce a rozšiřování obzorů v činnosti pro děti a mládeţ, prezento-

vání místních produktů a připomenutí významu Přírodní památky Klepec. Tato kulturní akce není jen nezávislou oslavou ja-

ra, celosvětového Dne Země, je zároveň slavností regionu a našich obcí. Je to akce, která je otevřena široké veřejnosti. 

 

Duchovním otcem a zakladatelem Dne Země na Klepci je kronikář Jan Psota ml., který tuto původně jednorázovou akci 

uspořádal jako mezník projektu občanského sdruţení Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín s názvem „Regionem po 

spirále času”. Klepec se jedno sobotní odpoledne roku 2007 proměnil ve výstavní prostory malých umělců zúčastněných zá-

kladních a mateřských škol. U příleţitosti 30letého výročí od prohlášení ochrany vrchu byly sehrány divadelní scénky, zasa-

zeny pamětní stromy, vydána broţurka a odhaleny informační tabule. 

Nikdo ze spolupracovníků projektu neměl tušení, ţe se Den Země na Klepci stane oblíbenou oslavou kaţdoročních setkání  

v regionu, kde se budou návštěvníci pravidelně seznamovat s přírodou, tradicemi, minulostí, přáteli i sousedy. 

Prosluněné sobotní ráno vítalo 23. dubna 2011 na Klepci skupinky úvalských skautů, lidí z Přišimas a Hradešína, kteří pokra-

čovali z předchozích dní v přípravách akce. Starosta z Přišimas sváţel stany, lavice a další materiál, zatímco hradešínský sta-

rosta s dobrovolníky sekal traktorem louku. Postupně se sjíţděli i ostatní účastníci, spolky a obce, aby v krátkém čase rozbili 

své stany a připravili Klepec pro konání akce. 

Ta byla zahájena ve 14 hodin na 

mýtince u zatopených jezírek v dol-

ní části vrchu, kde vlajkonoši ze 

sdruţení Otevřené Úvaly nesli zásta-

vy pořadatelských obcí Přišimas, 

Hradešína, Škvorce, Úval a nově  

i vlajku Tismic, jíţ čerstvě schválila 

Poslanecká sněmovna. U mikrofonu 

moderovali průvodci Jan Psota ml.  

a Petr Řádek, jenţ připomněli vý-

znamná výročí regionu a Klepce. Ta 

přerušilo všemi očekávané dětské 

vystoupení MŠ Škvorec a Marty 

Vykouřilové Kdyby byl ten Škvo-

rec. Jezírka poskytla malebnou pří-

rodní scénu i pro vystoupení Rusa-

lek s vodníkem v podání taneční 

skupiny Rytmus Úvaly Aleny Na-

vrátilové z MDDM Úvaly, která zde 

vystoupila po 5 letech. Závěrem 

proběhlo předání pamětních listů  

a poděkování účinkujícím. V této 

části programu byla zrušena scénka 

Fůra sena. 

Vlajkonoši dovedli od jezírek přítomné návštěvníky aţ ke kameni Slouha, kde jiţ čekala MŠ Tismice Zdeňky Lundákové  

s vystoupením Víly a králové lesa. Po nich mezi nás přišli Slouha a zlá selka v podání Milana Bednáře a Petry Kyselové  

z Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí, jeţ sehráli proslulou legendu o vzniku vrchu. Závěrem tohoto programového 

vstupu představil Mgr. Miloslav Oliva výsledky regionální akce Ukliďme Pošembeří, do níţ se v rámci úklidů obcí, komuni-

kací a veřejných prostranství zapojila řada obcí a měst regionu. I zde byly předány pamětní listy vystupujícím. 

Třetí část programu se přesunula k slavnostní vatře, kde moderátoři připravili slosování volných vstupenek o ceny. Tentokrát 

skauti na dvou stanovištích vydávali barevně odlišené vstupenky, aby byla zjištěna přesná účast. Z rekordního počtu 740 ná-

vštěvníků dorazilo 487 lidí směrem od Přišimas, 160 od Limuz a 93 lidí z řad organizátorů a účinkujících. Bylo vylosováno  

8 výherců a ti obdrţeli podepsanou publikaci Drobné památky v Úvalech a okolí, 3 italská vína od obce Doubravčice, 3 dár-

kové balíčky od obce Přišimasy a obraz vrátkovské zvoničky od sdruţení Rozvoj Vrátkova. 

Po předání cen následovalo slavnostní zapálení vatry zástupci pořadatelských obcí, pod dohledem Jaroslava Weigla ze Skaut-

ského sdruţení br. Jiřího Bubáka Úvaly. U vatry ve tvaru Davidovy hvězdy se sešli zástupci obcí: Pavel Frank (Přišimasy), 

Ing. Martina Zdraţilová (Tismice), Pavel Běloch (Hradešín), MUDr. Jan Šťastný (Úvaly), Ing. Antonín Rubín (Škvorec)  

a místostarosta Mgr. Pavel Janík (Český Brod). Kaţdý z přítomných pronesl řeč a společně na důkaz přátelství v 17 hodin 

zapálili vatru. Hasičský dozor zajišťoval sponzorsky SDH Úvaly, který sledoval moţné šíření ohně a celkové dohašení. Dře-

vo na vatru zajistila sponzorsky obec Hradešín. 

Souběţně s programem bylo pro návštěvníky otevřeno tradiční stanové městečko nabízející veřejnosti řadu zajímavých pro-

duktů, upomínkových předmětů i aktivit pro děti. Vedle stálých stánků Klubu ţen Přišimasy s koláčky a vuřty od pana Nová-

ka z Újezda n. lesy, Otevřených Úval s projekty, Přírodní park Králičina, obec Tismice s upomínkovými předměty, humani-
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tární organizace ADRA, Zahradnic-

tví Limuzy s květinami, region Po-

šembeří s projektem Ukliďme Po-

šembeří, cyklotrasami, Leccos s vý-

tvarnou dílnou pro děti, zde byly 

zastoupeny stánky poprvé: Rozvoj 

Vrátkova (malování kraslic, oslavy 

obce) ,  Ţivo t  pod Klepcem 

(pomlázky, projekty, zelňačka), obec 

Doubravčice (oprava zvoničky, záři-

jové oslavy 680 let obce) a Ekodo-

mov Šarapatka (prezentace kom-

postérů) sponzorsky zajištěné obcí 

Tismice. 

Před lesíkem se utábořili skauti a 

občerstvení Romana Kabeláče z Ko-

lovrat, nabízející pivo a klobásy. To 

ke škodě návštěvníků neposílilo o 

výdejní místa, čímţ se tvořily i půl-

hodinové fronty. Obec Přišimasy 

postavila u lesíka obrovskou trampo-

línu pro malé i velké děti a MŠ Při-

šimasy připravila různé hry. 

Medializace probíhala nejen v místních periodikách, na webových stránkách obcí a spolků, s akcí se mohla veřejnost sezná-

mit také na portálech www.denzeme.cz, www.ouvaly.cz, www.posemberi.cz a nově na Facebooku. Region Pošembeří úspěš-

ně prezentoval Den Země na únorovém veletrhu Regiony České republiky v Lysé nad Labem. Plakáty ve formátu A2 spon-

zorsky věnovala tiskárna Boomtisk Kolín; visely nově v Českém Brodě, Doubravčicích, Vrátkově a jinde. Náš region převzal 

nad akcí mediální záštitu a články se objevily v Kolínském pressu a Kolínském deníku, jehoţ redaktoru hlavní organizátor 

akce poskytl na Klepci rozhovor. Novinkou bylo natáčení akce nově vznikající internetovou televizí TV Arim, jeţ připravuje 

o vrchu Klepci propagační dokumentární film. 

Organizátoři: obec Přišimasy, obec Tismice, obec Hradešín, obec Doubravčice, městys Škvorec, město Úvaly, město Český 

Brod, MŠ Škvorec, MŠ Tismice, MŠ Přišimasy, Skautské středisko br. Jiřího Bubáka Úvaly, Rytmus Úvaly MDDM Úvaly, 

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, Klub ţen Přišimasy, Leccos, Otevřené Úvaly, Ţivot pod Klepcem, Rozvoj Vrátko-

va a Region Pošembeří, o. p. s. 

Partneři: Zahradnictví Limuzy, Kompostéry Šarapatka, ADRA a Sbor dobrovolných hasičů Úvaly 

Sponzoři: obec Přišimasy, obec Tismice, město Úvaly, městys Škvorec, obec Hradešín, Boomtisk Kolín a Řeznictví Novák 

Újezd nad Lesy 

Média: Náš Region (mediální partner), Kolínský deník, Kolínský press, Českobrodský zpravodaj, Ţivot Úval, Zpravodaj z 

Přišimas, Trubadúr, Rostoklatský zvěstovatel, Doubravčický zpravodaj, Facebook, Rengl, TV Arim, www.denzeme.cz, 

www.kudyznudy.cz, www.ouvaly.cz, www.posemberi.cz  

Jan Psota ml., koordinátor akce 

Jedno neobyčejné česko-německé setkání 

 
„Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí“ organizuje od 5. do 10. 07. 2011 putování v česko-bavorské hraniční 

oblasti. Jeho účastníci urazí část cesty, kterou šel český reformátor Jan Hus v říjnu 1414. Cílem putování je přivést dohro-

mady občanky a občany českých a německých měst, a tím přispět k dorozumění mezi národy.  

 

Vedle zdolání stokilometrové trasy, během níţ si přijdou na své i milovníci přírody, obsahuje 

program putování řadu zajímavých exkurzí do středověké česko-německé historie. K hlavním 

tématům bude patřit jak odkaz duševního bohatství Jana Husa, tak také kostnický koncil (1414

-1418) a jeho blíţící se jubileum. 

Zatímco účastníci putování prozkoumají sami první etapu Husovy cesty, bude její celá trasa 

reprodukována v rámci zvláštní výstavy. Tuto organizuje Husovo muzeum v Kostnici ve spo-

lupráci mj. s muzei a archivy husitských měst a měst, kterými Hus projíţděl. Dvojjazyčná 

zvláštní výstava „Husova cesta do Kostnice“ bude k vidění v Kostnici (01. 04. aţ 30. 11. 

2011) a na webových stránkách husitských měst. ■ 

 

Více: www.husitskamesta.net 

http://www.denzeme.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
http://www.ouvaly.cz/
http://www.posemberi.cz/
http://www.husitskamesta.net/
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KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2011 

 
Váţení a milí účastníci kurzu, milí rodiče, letošní kurz tance a společenské výchovy povedou v sokolovně jiţ tradičně  taneční 

mistři paní Helena a pan Jaroslav Polákovi. 

Hudební doprovod zajišťuje hudební skupina Ing. Oldřicha Drahoráda 

 Občerstvení, šatnu a technický dozor zajišťuje Sokol Český Brod 

 

Stručná pravidla 
 

U všech účastníků kurzu, včetně doprovodu je poţadován společenský oděv a slušné chování. Chlapci – oblek, motýlek, ru-

kavičky. Dívky společenské šaty, sukně nebo halenka. Účastníkům nebo návštěvníkům bez společenského odě-

vu nemusí být umoţněn přístup na jednotlivé hodiny. 

Po celou dobu trvání kurzu se účastníci prokazují při vstupu do kaţdé hodiny do sokolovny bez 

vyzvání průkazkou a doprovod gardenkou, kterou ob- drţí při platbě kurzovného. Ostatní návštěvníci 

si kupují vstupenky u vchodu do sokolovny. Na Váš první ples, závěrečný Věneček,  budou 

v prodeji vstupenky s místenkami pro rodiče či dopro- vod. Jejich prodej je zahájen v předsti-

hu a bude včas ohlášen. Gardenky jiţ nelze na Věne- ček pouţít a je nutné si zakoupit pro 

tento večer vstupenku. Účastníci kurzu, chlapci i dív- ky, mají vstup na Věneček v ceně kur-

zovného. Upozorňujeme, ţe malé děti do tanečních nepatří. Fotografování a pořizování 

videozáznamu v průběhu kurzu je zajištěno profesi- onálním fotografem Fotocentrum Jaro-

slav Ţelezný, Pečky ( 728 173 415, 605 259 824, e-mail: fotozelezny@seznam.cz). Nebude 

proto dovoleno fotografovat či filmovat z prostoru jeviště a sálu. Na poslední hodině – 

Věnečku, bude pořízena společná velká foto- grafie, která se objednává a platí předem ihned na 

místě, kde také obdrţíte informace o její distri- buci. Obvyklé zvyklosti: Na Věneček doporučuje-

me objednat – chlapci květiny se stuhou, dív- ky kapesníčky pro taneční partnery. Kapesníčky a 

stuhy si můţete včas objednat u soukromých distributorek přímo v tanečních.  

 

Upozorňujeme! Pro všechny účastníky kurzu platí nekompromisní zákaz požívání alkoholických nápojů a kouření během 

všech hodin tanečního kurzu! Porušení tohoto ustanovení může být důvodem k vyloučení účastníků kurzu tanečním mis-

trem nebo pořadatelem bez nároku na vrácení kurzovného. 

 

Přejeme Vám všem hezké záţitky a příjemnou zábavu v tanečních hodinách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakty na pořadatele: Městské kulturní a informační centrum, Náměstí Arnošta z Pardubic 1, 282 01 Český Brod. 

Tel. 321 612 217-9, 604 571 208 (Z. Bočková), 728 233 528 (I. Nývltová) 

e-mail: mkic@cesbrod.cz, www.kulturainfo-cesbrod.cz 

 

 
 

Rozvrh tanečních hodin – změna hodin vyhrazena 
 

 1. hodina 09. září   19.00 – 21.45 hodin 

 2. hodina  16. září   19.00 – 21.45 hodin 

 3. hodina  23. září   19.00 – 21.45 hodin 

 4. hodina 30. září   19.00 – 21.45 hodin 

 5. hodina 07. říjen   19.00 – 22.45 hodin I. prodlouţená 

 6. hodina 14. říjen   19.00 – 21.45 hodin 

 7. hodina  21. říjen  19.00 – 21.45 hodin  

 8. hodina 28. říjen   19.00 – 22.45 hodin  II. prodlouţená 

 9. hodina  04. listopad  19.00 – 21.45 hodin 

 10. hodina  11. listopad  19.00 – 21.45 hodin 

 11. hodina  18. listopad  19.00 – 22.45 hodin III. prodlouţená 

 12. hodina  25. listopad  19.00 – 21.45 hodin 

 13. hodina  02. prosinec  19.00 – 24.00 hodin Věneček 

mailto:mkic@cesbrod.cz
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CO SE DĚJE A PLÁNUJE  

v Občanském sdruţení LECCOS? 

 
 Jsme tu znovu se zprávami o dění v Občanském sdruţení LECCOS. Uspořádali jsme nové i tradiční akce a na červen chys-

táme další. Plánujeme nový rozvrh RC Kostička na školní rok 2011/2012. Jak jiţ víte, stali jsme se rodinných centrem, proto 

chceme nabízet programy nejen pro společné trávení času dětí a jejich rodičů a aktivity pro děti předškolní. Od začátku roku 

2011 pomalu nabídku rozšiřujeme o programy pro děti školní a pro rodiče. Byli bychom moc rádi, kdybyste nám napsali, 

co vám v Kostičce chybí a jaké programy nebo změny byste v novém roce přivítali. Vaše připomínky a nápady můţe-

te psát na adresu koordinátorky centra Petry Ištvánikové – petra@leccos.cz . 

 A teď uţ k tomu, co jsme v poslední době podnikli. V našem nízkoprahovém zařízení pro děti a mládeţ Klubu Zvonice 

proběhl odvetný turnaj v šipkách, ve kterém soupeřili zástupci z řad dětí, které navštěvují klub proti členům sboru Čes-

kobratrské církve evangelické. Tentokrát jsme vyhráli a získali putovní pohár zpět do Zvonice. V dubnu jsme si také s dětmi 

udělali horolezecké odpoledne v ZŠ Ţitomířská, tímto škole moc děkujeme za moţnost vyuţití jejich horolezecké stěny. 

Společně s Praktickou a Základní školou Ţitomířská jsme uspořádali rybářské závody u Pivovarského rybníka. 

  

 Od 1. 2. 2011 jsme v NZDM Klub Zvonice zahájili Individuální projekt: Základní síť sociálních sluţeb ve Středočes-

kém kraji. Z tohoto projektu financujeme sociální sluţbu NZDM Klub Zvonice pro věkovou kategorii 15 aţ 20 let.  

 Individuální projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

 

    
  

V RC Kostička proběhlo další z promítání s ţivým čtením, tentokrát pohádky Jak pejsek s kočičkou pekli dort. Uspořádali 

jsme besedu na téma POPRVÉ VE ŠKOLCE, kterou vedla koordinátorka centra Petra Ištvániková a vycházela z postřehů 

pedagogů z místní školky. Své získané vědomosti prokládala praktickými zkušenostmi. Důraz kladla na vzájemnou komuni-

kaci mezi pedagogy a rodiči, jeţ můţe předcházet nejrůznějším a často zbytečným konfliktům a nedorozuměním. V rámci 

nového projektu „AKTIVITY PRO POSÍLENÍ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ“ jsme připravili blok šesti exkur-

zí, které nás zavedou na pracoviště tatínků a přiblíţí jejich pracovní den. Druhá návštěva vedla za dvěma TATÍNKY, 

stráţníky českobrodské městské policie, pány Milanem Janouchem a Karlem Šímou. Ukázali nám své pracoviště, přiblíţili 

běţný pracovní den a řekli pár slov o tom, jak se stát stráţníkem. Děti i dospělí byli zvědaví i na kamerový systém, výzbroj  

a zkušenosti z praxe. Připravili si i několik otázek, na které jim stráţníci mile rádi odpovídali. Na tuto druhou exkurzi přišlo 

13 dětí a 4 dospělí. Jiţ tradicí se stává pořádání dne otevřených dveří vţdy v měsíci květnu. Naše Přijďte pobejt! proběhlo 

opět v rámci celorepublikové kampaně Sítě mateřských center – Křídla a kořeny naší rodiny. Návštěvníci měli moţnost pro-

hlédnout si všechny prostory centra, které jsou nově vybavené z projektu „Kostička v novém kabátě“, který je financovaný 

Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje 

venkova ČR. Samozřejmě nechyběla malá výtvarná dílna pro děti, na které s dětmi pracovala naše dobrovolnice z Německa 

Ina Hammel. Rodiče měli také moţnost zapsat své děti do některých krouţků v novém školním roce nebo zhlédnout prezen-

taci sdruţení s komentářem Petry Ištvánikové. Na odpoledne jsme připravili před parčíkem u městského úřadu závod na ko-

loběţkách a odstrkovadlech. Cestu do Kostičky v tento den našli noví rodiče, kteří ji zatím nenavštěvují i ti, kteří jsou našimi 

stálými návštěvníky nebo příznivci sdruţení. 

  

 V letošním roce jsme se jiţ počtvrté zúčastnili kaţdoročního setkávání na vrchu Klepec nedaleko obce Skřivany. Tato akce 

se stala jiţ příjemnou tradicí. I letos nabídla bohatý program připravený dětmi mateřských a základních škol, doplněný  

o prezentace domácích produktů ze široké nabídky místních obcí a sdruţení. Naše sdruţení se prezentovalo vlastním stán-

kem, na kterém jsme představili naše aktivity. Připravili jsme výtvarnou dílnu pro děti, ve které si vyráběly papírová zvířátka 

jako zápichy na špejli nebo prstovou loutku. 

 Proběhl první ze seminářů z projektu „CO SE U NÁS NAUČÍTE, V PODNIKÁNÍ 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 zdarma.  

     
 

 První seminář s názvem JAK ZAHÁJIT PODNIKÁNÍ navštívilo 12 účastníků (3 muţi a 9 ţen) z řad podnikatelů, ale  

i těch, kteří mají nějaký podnikatelský záměr a teprve ho chtějí uskutečnit. Po krátkém úvodu a přivítání všech zúčastněných 
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ředitelkou našeho sdruţení Janou Kratochvílovou, představili všichni svůj důvod, proč se rozhodli podnikat a pár slov o tom 

co od semináře očekávají. Přednášející Mgr. Jan Matějka vedl seminář s ohledem na přání a zkušenosti posluchačů. V rámci 

jednotlivých témat se vţdy rozvinula zajímavá debata. Na základě jednotlivých podnikatelských záměrů účastníků jsme spo-

lečně vytvářeli podnikatelské plány. Všichni zúčastnění si ze semináře odnesli spousty informací o tom, co je nejdůleţitější 

pro začínajícího podnikatele i osvědčení o absolvování semináře. Tématem příštího semináře jsou PRINCIPY PODNI-

KÁNÍ. Proběhne na stejném místě a ve stejném čase ve čtvrtek 2.6. Tyto semináře jsou určeny především začínajícím 

podnikatelům, studentům posledních ročníků středních škol a studentům vyšších a vysokých škol, maminkám na rodičovské 

dovolené, dočasně nezaměstnaným a všem, které toto téma zajímá. 

 

Co plánujeme na červen? 

 
Seminář PRINCIPY PODNIKÁNÍ 
Ve čtvrtek 2. června od 16 do 20:30 hodin v 1. patře MKIC Český Brod se uskuteční druhý seminář pro začínající pod-

nikatele, tentokrát na téma PRINCIPY PODNIKÁNÍ. 
DEN DĚTÍ 
Jiţ 6. ročník oslavy DNE DĚTÍ proběhne v pátek 3. června od 13 hodin na zahradě českobrodského gymnázia. Můţete se 

těšit na spousty disciplín pro malé i velké a samozřejmě na drobné odměny. Vstupné 20 Kč 

Výlet na DĚTSKÝ OSTROV 
V neděli 12. června můţete s Kostičkou vyrazit na výlet na DĚTSKÝ OSTROV, který se nachází v Praze podél Janáčkova 

nábřeţí. Jsou zde herní prvky pro všechny věkové skupiny dětí, velké hřiště na míčové hry, hřiště na tenis, plocha na peta-

nque, skateboardová sestava.  

Odjezd z Prahy hromadně neorganizovaný. 

V rámci kampaně TÁTA DNESKA FRČÍ, plánujeme tyto akce: 

VÝTVARNÁ DÍLNA – TAŠKA NA HOUBY PRO TÁTU  

Úterý 14. června 2011 od 15.30 hodin v RC Kostička 
Na výtvarné dílně si děti s pomocí doprovodu mohou tiskátky ozdobit látkovou tašku, která poslouţí jako dárek tatínkům  

a dědečkům ke Dni otců.  

Vstupné: 40 Kč 
Výtvarnou dílnou se připojujeme k celorepublikové kampani Sítě MC o. s. a LOM o. s. s názvem „Táta dneska frčí“ 

Hlavní cíl kampaně směřuje k aktivaci otců, posílení role otce v rodině i společnosti a jejich zapojení do života mateřských 

a rodinných center. Mnohaleté období emancipace žen způsobilo neoprávněné zastínění role otce a vytvořilo nesmyslné 

bariéry. Kampaň se stala tradicí a poskytuje prostor ke spolupráci matek a otců. 

DÁREK KE DNI OTCŮ – KRABIČKA NA ŠROUBKY  

Středa 15. června 2011 od 10.30 do 11.30 v RC Kostička  
V rámci programu VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ si pro vás lektorky připravily malé papírové krabičky. Děti si je mohou 

okrášlit nejrůznějšími malovanými nebo vystřiţenými motivy a vyrobit si tak dárek ke Dni otců. Vstupné: 40 Kč 

Touto akcí se připojujeme k celorepublikové kampani Sítě MC o. s. a LOM o. s. s  

názvem „Táta dneska frčí“. 

Přednáška NÁSILÍ V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH 

Čtvrtek 16. června od 17 do 19 hodin v MKIC Český Brod 

Přednášet bude Gabriela Kaucká, dis. – vedoucí Intervenčního centra 

Nymburk a Centra pro pomoc obětem. Zaměří se na znaky, druhy, příčiny a fáze násilí, charakteristiku oběti a agresora, ne-

bezpečné pronásledování – jeho podoby a hrozby. Vyvrátí mýty, které se o této problematice tradují a poví nám také něco  

o zákonných úpravách, bezpečnostních plánech. 

 

CYKLOVÝLET PRO MALÉ I VELKÉ SPORTOVCE 

Sobota 18. června 2011, sraz v 13:00 před RC Kostička 

Trasa: Český Brod – Štolmíř – Černíky – Štolmíř – Český Brod (přibliţně 10 km) 

„Když bude pršet, jsem doma!“ 

Touto akcí se připojujeme k celorepublikové kampani Sítě MC o. s. a LOM o. s. s  

názvem „Táta dneska frčí“ 

BOJOVKA – GEOCASHING 

Neděle 19. června 2011 od 15:00 
Akce proběhne ve spolupráci s Mezera o. s. 

Bojovka (nejen) pro tatínky s dětmi, kdy s GPS a buzolami budou hledat trasu a cache.  

Přibliţně dvoukilometrová trasa povede lesem a pěšinami. Je určena také menším dětem a terénním kočárkům.  

Zúčastnit se mohou i maminky, babičky, dědové…  

Na všechny dobrodruhy bude čekat táborák a opékání buřtů.  

BUŘT A ODVAHU S SEBOU!  

GPS a buzoly vítány! 

http://www.mezera.kounice.com/
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Bojovkou se připojujeme k celorepublikové kampani Sítě MC o. s. a LOM o. s. s  

názvem „Táta dneska frčí“ 

  

Další informace o našem sdruţení, akcích i projektech naleznete na našem webu www.leccos.cz. 

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat: 

Občanské sdruţení LECCOS, nám. Arnošta z Pardubic 31, Český Brod, e-mail: info@leccos.cz, 

tel.: 604 251302.  Dita Nekolná 

Slavnostní otevření skautské klubovny 

 
Ve čtvrtek 14. 4. 2011 proběhlo slavnostní otevření nové 

skautské klubovny 14. střediska Psohlavci Český Brod. Po 

nešťastném poţáru bývalé klubovny na pozemku Dolina kon-

cem minulého roku jsme se pustili do hledání náhradních 

prostor, ve kterých bychom mohli co nejrychleji obnovit svou 

činnost. Naštěstí nám velmi rychle vyšlo vstříc Město Český 

Brod a nabídlo nám do trvalého uţívání dlouhodobě opuště-

né prostory bytu v budově kina Svět. 

 

Prostory bylo nutné nejprve kompletně zrekonstruovat, aby 

byly pouţitelné pro naše potřeby a  děti i vedoucí se v nich 

cítili příjemně. Vlastními silami, za pomoci našich přátel, 

bývalých skautů a několika českobrodských firem jsme opra-

vili rozvody elektřiny, vyměnili světla, zasklili okna, poloţili 

nové podlahové krytiny, renovovali parkety, vymalovali, 

opravili povrch venkovní terasy a provedli desítky dalších 

drobných prací. 

Na závěr jsme klubovnu vybavili novým nábytkem a doplnili 

hry a vybavení, které vzalo za své při poţáru. Nyní uţ nám 

nic nebránilo v tom začít klubovnu uţívat… a tak jsme jako 

výraz díků uspořádali slavnostní otevření. Setkání se, mimo 

našich členů, zúčastnili i starosta a místostarosta jako zástup-

ci Města, zaměstnanci MKIC a kina, představitelé skautingu 

na okrese Kolín (bývalý i současný náčelník) i skautského 

střediska Ing. Ládi Nováka v Českém Brodě a také další přá-

telé skautingu. Po přivítání hostů jsme si vyslechli několik 

krátkých proslovů a následoval slavnostní přípitek, při kte-

rém jsme si popřáli mnoho úspěchů do další činnosti a rozvoj 

vzájemné spolupráce. 

Po této oficiální části si všichni důkladně prohlédli všechny 

místnosti a zákoutí, prohlédli si fotografie z naší činnosti  

a ponořili se i do starých táborových kronik. Setkání pak  

v neformálním duchu a příjemné atmosféře pokračovalo do 

večerních hodin. 

Jsme velice rádi, ţe máme konečně k dispozici moderní  

a příjemné prostory, které umoţní rozvíjet naší činnost  

a pořádat i akce, které pro nás zatím nebyly z organizačního 

hlediska moţné, např. výstavky, školení a odborné kurzy pro 

vedoucí, nebo hry spojené s přespáním pro děti. 

Naše práce tím ale nekončí. Ve spolupráci s Městem  

a MKIC bychom chtěli dále pokračovat v revitalizaci budovy 

kina a blízkého okolí - plánujeme dokončit zkrášlení vstupní-

ho portálu, obnovit poškozené oplocení, upravit zanedbané 

prostory za kinem, umístit tam herní prvky a za podpory 

grantů pokračovat v rekonstrukci a modernizaci vnitřních 

prostor. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na opra-

vách klubovny a nákupu nového vybavení podíleli jak for-

mou práce, tak i sponzorských darů, skautským střediskům 

Kolínského okresu, rodičům, Ústřední radě Junáka a Středo-

českému fondu hejtmana za jejich finanční dary, Městu Čes-

ký Brod a MKIC za jejich vstřícnost a v neposlední řadě  

i Sokolům za poskytnutí azylu v přechodné době oprav klu-

bovny. 

Milan Rollo, 14. středisko Psohlavci, Český Brod 

 

Dotkni se nebe, dotkni se sebe! 

 
Zamračená obloha, déšť a zima. Takto ponuré počasí pano-

valo minulou středu a stejně taková byla bohuţel i nálada na 

naší roverské schůzce. Inu pokaţdé se holt nezadaří, a tak 

abychom si náladu spravili, přišli jsme se závratným plánem 

na nedělní dopoledne. Rozhodli jsme se zúčastnit Expedice 

Karakoram. 

 

Karakoram je druhé nejvyšší pohoří světa rozkládající se 

v pákistánském Kašmíru, Indii a Číně a dosahující výšky  

8611 metrů (K2). Náš plán samozřejmě nebylo odcestovat 

do ciziny, ale výškové metry „nastoupat“ v lanovém centru 

Proud v praţských Vysočanech. Expedice Karakoram je 

akce pro širokou veřejnost pořádána během několika týdnů 

ve třech velkých městech České republiky a zúčastnit se jí 

můţe téměř kaţdý. Stačí jen utvořit šestičlenný tým a včas se 

přihlásit. 

Bojovat za Psohlavce z Českého Brodu jsme se rozhodli 

v sestavě Majdy, Péti, Báry, Matěje, Rádi a mě. Morální 

doprovod a fotografa nám pak dělal Vojta. Cílem expedice je 

získat co nejvíce bodů přelezením jednotlivých lanových 

překáţek různé obtíţnosti. Některé musí splnit kaţdý sám, 

jiné se plní ve dvojici (zbylí spoluhráči se vţdy starají o jiš-

tění dotyčného lezce). Kaţdá překáţka je hodnocená různým 

počtem „výškových metrů“ a za časový limit, který je 90 

minut, není moţné stihnout všechny. Tým tak musí odhad-

nout své síly a některé překáţky si můţe navíc zdvojnásobit 

splněním doplňkových úkolů. 

http://www.leccos.cz/
mailto:info@leccos.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1kist%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1m%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1kist%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1m%C3%ADr
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Před začátkem závodu si kaţdý tým musí projít několika pří-

pravnými fázemi. Jednou z nich je tzv. spotting neboli trénink 

důvěry ve svého jističe. Jeho trénování probíhá tak, ţe se člo-

věk postaví do pozoru, zpevní své tělo a jako prkno začne 

padat na jednu stranu, kde ho má jistič zastavit. Tato hra nám 

byla velmi dobře známá a nic nás tak nemohlo překvapit. 

Tedy skoro nic! Při posledním pokusu Pétě jako jističi podje-

ly nohy na mokré trávě a slušně si odřela kolena. 

Následoval trénink nízkých lanových překáţek, oblečení do 

celotělových úvazků a nácvik vzájemného jištění na trenaţé-

ru, kde Péťa opět uklouzla a se studem prohlásila, ţe tréninku 

raději zanechá a schová si síly na samotný závod. 

Po vysvětlení pravidel uţ mohla soutěţ začít. Všechny týmy 

se ihned rozeběhly plnit doplňkové úkoly, aby své úspěchy 

rovnou zdvojnásobily. Náš tým zde bohuţel chyboval  

a v osmisměrce jsme zapomněli vyškrtnout jedno slovo. Záţi-

tek z atrakcí jsme si tím ale rozhodně zkazit nenechali. Vrhli 

jsme se na první dvě překáţky pro jednotlivce. Chvilku nám 

trvalo, neţ jsme překonali strach z pádu z osmi metrové výš-

ky, ale bojovná nálada nám k tomu rychle dopomohla. Násle-

doval přesun na překáţky pro dvojice, které pro nás byly roz-

hodně větším záţitkem. Praţce, Hawai a Jakubův ţebřík (kde 

smekám před výkonem Matěje a Báry) jsme obstojně zdolali 

a celkové skóre našeho týmu činilo 17 200 bodů. Pro porov-

nání, cokoliv nad 15 000 je prý výborný výsledek. 

Po skončení soutěţe jsme se v lanovém centru ještě nějakou 

dobu zdrţeli a vyzkoušeli si zbylé lanové překáţky. Mně  

a Ráďovi to nedalo a zdolat Jakubův ţebřík jsme se pokusili 

úspěšně ještě jednou a to kaţdý sám. Všichni jsme se shodli, 

ţe máme výborného týmového ducha a dopoledne plné skvě-

lých záţitků si rozhodně v lanovém centru někdy zopakuje-

me. 

Jan Novák 

 

Čarodějnice skautů a skautek 

 
O víkendu 29. dubna – 1. května jsme vyrazili na čarodějnic-

kou výpravu na naše tábořiště u Zruče nad Sáza-

vou. Z cílového nádraţí nás čekala asi pětikilometrová cesta 

do tábořiště. Nevím jak ostatním, ale mně utekla poměrně 

rychle a ani jsem se moc nezadýchala. Na tábořišti jsme se 

ubytovali ve srubu, opekli buřty, a jelikoţ bylo jiţ pozdě, za-

lezli jsme do spacáků a povídali si.  

 

Druhý den dopoledne pro nás vedoucí připravily hru, jeţ spo-

čívala v prozkoumávání okolí tábora a zakreslování do ma-

py. Byli jsme rozděleni do tří skupinek. Opět nevím jak ostat-

ní, ale naší skupinku to velmi bavilo. Poslední dobou kreslím 

opravdu ráda a kreslit mapu pro mne bylo příjemným zpestře-

ním. Honzu Jelínka naopak bavilo sbírat rostlinky a určovat 

je, coţ byl další úkol. Snaţili jsme se vše dělat pečlivě a ani 

nás nenapadlo, ţe se nám to trochu vymstí. Po příchodu do 

tábora jsme totiţ dostali kotlík, těstoviny a konzervu, ať si 

uděláme oběd. Vykopala se díra, dala se vařit voda… a co se 

nestalo. Spustila se bouřka a veliký liják, takţe jsme se s hla-

dovými ţaludky museli přestěhovat dovnitř srubu a začít vařit 

znovu. Zbylé dvě skupinky uţ pojídali své porce a koukali se, 

jak my teprve vaříme. Tak to bývá, kdyţ chce mít člověk co 

nejpřesnější mapu :-). 

Bouřka pokračovala i v odpoledních hodinách, proto jsme si 

vyrobili kaţdý svou malou čarodějnici, kterou jsme plánovali 

spálit v krbu. Dále si kaţdá skupinka měla vymyslet svou 

básničku nebo pokřik, jeţ řeknou čarodějnici, aţ se bude spa-

lovat. Naše skupinka se opět na tomto úkolu vyřádi-

la. Nakonec se však počasí vyjasnilo a my ještě stihli vyrobit 

jednu velikou čarodějku a malou hranici. Poté se šli hrát hry 

na důvěru a logiku. Nehráli jsme je všichni, ale ti z nás, kdo 

se zapojili, vypadali docela nadšení. Večer došlo na slavné 

spalování čarodějnice a zpívání písniček. Ten večer jsme byli 

podstatně unavenější neţ předchozího dne.  

A nastala neděle, den odjezdu. Ihned po snídani si šel kaţdý 

zabalit a musel se uklidit srub. Za nedlouho byl srub čistý  

a my se mohli vydat na cestu na nádraţí. Při zpáteční cestě 

mnoho z nás poklimbávalo, nebo měli alespoň zavřené 

oči. Taková vícedenní výprava přeci jenom vyčerpá, ale stojí 

za to. Na nádraţí v Českém Brodě na mnohé z nás čekaly 

maminky nebo tatínkové. A my, kteří jsme se museli dopravit 

domů sami, jsme se vydali pěšky vstříc teplu domova.  

Tato výprava se velmi povedla a myslím, ţe jsme si ji uţili. 

Kaţdého bavilo něco jiného, ale pochybuji, ţe by se našel 

někdo, kdo lituje, ţe s námi jezdil :-) 

Kačka Hrdinková 

 

Čarodějnice světlušek a vlčat  

na Podzimku 

 
Letošní oslavu pálení čarodějnic pro světlušky a vlčata jsme 

uspořádali malinko netradičně uţ v pátek 29. dubna. Skupina 

našich skautů a skautek s vedoucími odjela na výpravu na 

naše tábořiště a my zbylí jsme se sešli na Podzimku (náš po-

zemek za divadlem J. K. Tyla). 

 

Jako první se sešla skupinka roverů a vedoucích, aby připra-

vila poslední drobnosti na čarodějnický večer. Světlušky  

a vlčata v různých převlecích, čili vlastně čarodějnice, čaro-

dějové a jiné kouzelné bytosti se začali slétat na Podzimek 

kolem páté hodiny. 

Nejdřív jsme si na rozehřátí několik kouzelných běhacích her. 

Důleţitým bodem našeho setkání byla moţnost získat letecké 

oprávnění na několik typů košťat. Během chvilky byla připra-

vená překáţková dráha, kterou kaţdý zájemce o letecký 

„řidičák“ musel úspěšně proletět na koštěti. Nejzáludnějším 

úkolem bylo „promotat“ se na koštěti sítí z provázků. Všichni 

ale nástrahy zkušební dráhy zdolali statečně a úspěšně a obdr-

ţeli letecký průkaz na zvolený typ koštěte. Největší zájem byl 

o koště s nadzvukovou rychlostí. Takţe pro příště pozor na 

komíny, vysílače a mudlovské létající stroje! 

Pak uţ byl nejvyšší čas zapálit slavnostní oheň. A ţe to byla 

pořádná vatra! Rozhodně nám u ohně zima nebyla, přestoţe 

večer uţ byl chladnější. Spolu s ohněm vzplála se zlobným 

syčením i naše hadrová čarodějnice. 

U hořícího ohně pak vypuklo i slavnostní hodování, opékaly 

se buřty, párky, klobásy, chleba, rohlíky i jablka. 

Po opékání jsme si zahráli oblíbenou hru Ţivé pexeso a kolem 

deváté hodiny se všichni účastníci začali rozlétávat domů. 

Roveři se ještě postarali o úklid, uhašení a zabezpečení ohně 

a to byl konec čarodějného večera. 

Hanka Vyčítalová 

 

Velikonoční prázdniny 

 
Letos jsme se o Velikonočních prázdninách vydali daleko 
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předaleko, aţ na samý okraj České Republiky do Bílých Kar-

pat, konkrétně obce Ţítková u Starého Hrozenkova. Cesta 

vlakem byla dlouhá, přesto však utekla poměrně rychle. Po 

příjezdu jsme si ještě dopřáli menší túru do bývalých kasá-

ren, které byly 5 dní naším útočištěm. 

Celou dobu pobytu nám panovalo více neţ krásné počasí. 

Jediné co nehrálo do karet, byla vzdálenost všech památek  

i nádraţí od našeho ubytování. S tím jsme si ale dokázali 

poradit výpravami po okolní nádherné krajině, která pro nás 

byla úplně nová. 

Pro děti byla přichystána hra, na jejímţ začátku byly rozděle-

ny Generálem do jednotlivých rot a jejich prvním úkolem 

bylo vymyšlení názvu, pokřiku, znaku a přezdívek. Také 

měly menší výcvik: zdolávání vojenské překáţkové dráhy. 

Všechny prošly na výbornou, ale při cvičení zběhl jeden 

vojín – Igo Zajíc. 

Při pátrání po zběhovi procházejí hranice se Slovenskem  

a postupně se dozvídají, ţe Generál chce odpálit blízkou 

přehradu a zatopit vše okolo, coţ mu nemohou dovolit. Na-

konec se všichni vyřádí při závěrečné hře, kdy seberou  

s Igem Zajícem všechny Generálovy bomby (ešusy). 

Samozřejmě, den před odjezdem se tradičně pletly pomlázky 

a barvila se vejce. Stihlo se i polévání chlapců děvčaty, které 

chlapci hrdinně obstáli. V den odjezdu zase děvčata obstála 

pomlázkám chlapců a všichni sbalení jsme se mohli vydat na 

cestu domů. 

Jakub Rozmahel 

 

Naši skauti a skautky na Valném sněmu 

Junáka v Kolíně 

 
O víkendu 15. -17. dubna se v Kolíně konal celostátní Valný 

sněm Junáka. Zhruba 400 delegátů – zástupců více neţ 

45 000 členů Junáka – z celé ČR se sjelo, aby řešili problé-

my, které skauty trápí, a zvolili nové vedení organizace.  

 

I naše středisko se podílelo pořádání Valného sněmu. 

Z Českého Brodu vyrazila více neţ 20členná skupina dětí  

i dospělých. Naším hlavním úkolem bylo počítat při hlasová-

ní hlasy delegátů. A tak jsme pilně počítali a počítali. V čase, 

kdy se nepočítalo, jsme se stihli i potkat se spisovatelem 

skautem Jiřím Stránským, který na sněmu obdrţel nejvyšší 

skautské vyznamenání – Řád stříbrného vlka, a vykoupat se 

v místním bazénu. 

Pro naše skauty a skautky to byla jedinečná škola fungování 

demokracie (i kdyţ někteří delegáti se víc neţ o průběh jed-

nání zajímali o novinky na internetu) a i kdyţ se (podle 

vlastních slov) chvílemi nudili, celkově si sněm uţili. Na 

další sněm (který se koná jednou za 3 roky) se uţ asi jako 

organizátoři nedostaneme, protoţe v našem okolí byla tato 

akce v historii poprvé a na dlouhou dobu zřejmě téţ napo-

sled. 

Pavel Corradini – Korádo 
Více fotek z našich akcí, stejně jako další informace najdete na 

www.skaut7.cz 

Po celou dobu bude zajištěno občerstvení. 

Zúčastnit se můţe kaţdý i nečlenové ČRS, včetně mládeţe s 

doprovodem dospělého. 

Startovné 400 Kč 

Info a rezervace na tel. 606626606 p. Petr Stárek 

HLAVNÍ SPONZOR: DOVOZ AUTA PEČKY 

Petr Stárek 

SOUKROMÝ RYBÁŘSKÝ REVÍR 

NOUZOV I.  ČESKÝ BROD 
Srdečně zveme na letní celodenní rybářské závody, které se 

budou konat 16. 7. 2011. Začátek v 7.00 hodin! 

Hlavní cenou bude skútr a další hodnotné ceny. 

Sbor dobrovolných hasičů Tuchoraz  

vám nabízí k prohlédnutí fotoalba 

 
Pálení čarodějnic na adrese: 

https://picasaweb.google.com/tuchorazstihasici2011/

PaleniCarodejnic?feat=email# 

Odkaz na článek v Kolínském deníku: http://

kolinsky.denik.cz/zpravy_region/

ko_carodejnice20110501.html 

 

XV. Okruh českobrodský na adrese: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/tuchorazstihasici2011/

XVOKRUHCESKOBRODSKY?feat=email# 

Odkaz na článek v Kolínském deníku: http://

kolinsky.denik.cz/kultura_region/veterani-jeli-v-ceskem-

brode-zavod-pravidelnosti-i.html                        Voslářová Lída 

http://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/ko_carodejnice20110501.html
http://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/ko_carodejnice20110501.html
http://kolinsky.denik.cz/kultura_region/veterani-jeli-v-ceskem-brode-zavod-pravidelnosti-i.html
http://kolinsky.denik.cz/kultura_region/veterani-jeli-v-ceskem-brode-zavod-pravidelnosti-i.html
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 Výstava grafik Grand café Jiřího Slívy v českobrodské Galerii K 

 
V českobrodské Galerii K probíhá od 4. 5. do 22. 6. výstava litografií Jiřího Slívy s názvem Grand café. Grafiky s většinou 

humorným vyzněním zachycují imaginární kavárny či třeba výjevy spjaté s jazzem. 

 

Vernisáţ prodejní výstavy proběhla 4. května. Autor je nejen výtvarníkem, 

ale také básníkem a hudebníkem. Hrál v triu Petra Skoumala nebo 

v hudební skupině českých grafiků Grafičanka. Kromě dvou písní zahájil 

výstavu přednesem vlastních básnických textů. Byli jsme tedy svědky pří-

jemné „one man show“, která nebyla původně ani plánovaná, vznikla kvůli 

omluvě pozvaného hudebníka.  

Ti, co přišli na vernisáţ, byli snad docela spokojeni. Mohli s autorem pode-

batovat, samozřejmostí byla uţ tradičně malá autogramiáda. Určitě by se 

ale do galerie ještě docela dost lidí „vešlo“. Snaţíme se program připravit 

vţdycky trochu jiný, osobnosti, které zveme, snad mají čím zaujmout, bo-

huţel se nám nedaří i přes poměrně velkou propagaci přilákat ještě více 

návštěvníků.  

 Jiří Slíva je známý, mimo výstav, také svými ilustracemi či kresleným 

humorem daleko za hranicemi naší země. Uţ kreslil pro Die Zeit, Die Welt, 

Stern, Wall Street Journal, New York Times, Nebelspalter, Los Angeles 

Times, Playboy, Le Monde Diplomatique,… Vystavoval například v Ham-

burku, Berlíně, Bruselu, Salcburku, Amsterodamu, Utrechtu, Římě, 

Antverpách, Miláně, Paříţi, New Yorku, Vídni, Moskvě, Ottawě nebo Tel 

Avivu.  

Galerie K sídlí společně s prodejnou firmy Keramos, která je také jejím 

hlavním partnerem, na Husově náměstí 16 s vchodem z náměstí Arnošta 

z Pardubic. Je otevřena zdarma PO-PÁ 8:30 aţ 17:00, v SO 7:30 aţ 11:30. 

Srdečně Vás zveme, snad v ještě větším počtu, na vernisáţ příští výstavy 

ilustrací Galiny Miklínové, známé například večerníčkem O Kanafáskovi, 

která je plánovaná na 28. června 2011. Kontaktovat nás můţete na emailu galeriek@email.cz či přímo v Galerii K.  
Text a foto František Fuchs 

Sokolská všestrannost 

 
Jako kaţdý rok se oddíl sportovní gym-

nastiky ze Sokola Český Brod i letos 

zúčastnil sokolské všestrannosti a ten-

tokrát byl velmi úspěšný.  

První kolo proběhlo v březnu v Po-

děbradech, kde se děvčata předvedla se 

svými sestavami na nářadí (prostná, 

přeskok, hrazda a kladina) a zazávodila 

si i ve šplhu. Druhé kolo se odehrálo  

v Mělníce, kam jsme na atletiku a pla-

vání vzali i kluky. Ve všech kategoriích 

naše děti obsadily přední příčky. 

Z celkového hodnocení na republikový 

závod do Plzně a Brna postupují Kris-

týna Přikrylová, Veronika Vomáčková, 

Marie Vohánková, Klára Přikrylová, 

Kateřina Holasová, Anna Vintrychová 

a Veronika Hamšíková. 

Všem reprezentantům gratulujeme  

a rodičům, Sokolu a Městu Český Brod 

děkujeme za podporu. 

TJ Sokol ČB, Jana Bízková  

 

N a přelomu letošního března  

a dubna proběhl v Městské 

knihovně v Českém Brodě další cyklus 

besed, jejich hlavním tématem byl ten-

tokrát spisovatel Václav Čtvrtek, který 

se narodil 4. dubna právě před sto lety. 

Na malé povídání, čtení, poslouchání  

a soutěţení jsme pozvali ţáky prvních 

aţ pátých tříd obou českobrodských ZŠ, 

dále nás navštívily čtyři třídy ZŠ Poří-

čany a jedna třída ZŠ Kounice, dvakrát 

jsme se setkali také s ţáky ZŠ a PrŠ 

Český Brod.  

Hajaja, Rumcajs  

a ti další… 
Celkem se uskutečnilo 23 besed, kte-

rých se zúčastnilo 439 dětí se svými 

vyučujícími. 

Na začátku kaţdého setkání všechny 

uvítala znělka rozhlasového pořadu pro 

děti Skřítek Hajaja, v jehoţ počátcích 

stál a na jehoţ úspěchu měl velkou 

zásluhu právě Václav Čtvrtek. Po krát-

kém úvodu a ţivotopisných údajích 

následovala ukázka známých i méně 

známých Čtvrtkových kníţek, ze kte-

rých jsme dětem přečetli několik 

úryvků, abychom jim spisovatele ještě 

více přiblíţili. 

Děti byly tentokrát rozděleny do druţ-

stev ke čtyřem stolečkům a plnily růz-

né úkoly. V první soutěţní části se 

skládaly puzzle s Rumcajsem nebo 

Makovou panenkou a na magnetických 

tabulích se sestavovaly správné dvojice 

pohádkových postaviček nebo předmě-

tů ze Čtvrtkových knih. Po zdárném 

splnění těchto úloh následovalo krátké 

oddechnutí u první části pohádky  

o vodníku Čepečkovi. Ve druhém sou-

těţním bloku přišla ke slovu opět naše 

tradiční knihovnická truhla, tentokrát 

skrývala dvacet soutěţních otázek, 

které měly prověřit, jak děti posloucha-

ly naše povídání a čtení. U většiny čte-

nářů nebyl problém se správnou odpo-

vědí, ale některé chytáky děti přece jen 

trochu potrápily. Potom jsme společně 

doposlouchali,  jak to dopadlo 

s vodníkem Čepečkem, a za odměnu si 

všichni soutěţící rozbalili malou slad-

kost. Naší snahou bylo ukázat dětem 

Václava Čtvrtka jako spisovatele, 

v jehoţ pohádkách nemá místo krutost 

a násilí, vládne zde laskavost a humor, 

vítězí dobro a spravedlnost, ale také 

připomenout jeho méně známé knihy, 

na které se dnes trochu neprávem zapo-

míná. 

Eva Vedralová, řed. MK a kolektiv 
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Nové knihy v MK 
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BŘEZINOVÁ, TAŤANA: SANATORIUM RANĚNÝCH DUŠÍ (AKCENT) 

COCTEAU, JEAN: OPIUM: DENÍK JEDNÉ DETOXIKACE (RUBATO) 

GABALDON, DIANA: VÁŽKA V JANTARU (PLEJÁDA) 

HALPERN, JUSTIN: KECY MÝHO FOTRA (PLUS) 

HETEŠA, PETR: RUSKÁ RULETA (BROKILON) 

KEEGAN, CLAIRE: TŘETÍ SVĚTLO (KNIHA ZLÍN) 

KEROUAC, JACK: VIZE CODYHO (ARGO) 

KLAR, LENKA: TALENT PRO MANŽELSTVÍ (BARRISTER & PRINCIPAL) 

MERCIER, PASCAL: NOČNÍ VLAK DO LISABONU (PLUS) 

MIGNOLA, MICHAEL-GOLDEN, CHRISTOPHER: BALTIMORE ANEB 

STATEČNÝ CÍNOVÝ VOJÁČEK A VAMPÝR: ILUSTROVANÝ ROMÁN 

(TRITON) 

MLYNÁŘOVÁ, MARCELA: Z LODIČEK DO HOLIN (BRÁNA) 

PELEVIN, VIKTOR: SVATÁ KNIHA VLKODLAKA (PLUS) 

QUINN, KATE: PANÍ ŘÍMA (DOMINO) 

ROBERTS, JOHN MADDOX: SPQR. VIII., POMSTA ŘÍČNÍHO BOHA 

(DOKOŘÁN) 

RYŠAVÝ, MARTIN: VRAČ (REVOLVER REVUE) 

SAPKOWSKI, ANDRZEJ: ZMIJE (LEONARDO) 

STOCKETT, KATHRYN: ČERNOBÍLÝ SVĚT (KNIŽNÍ KLUB) 

SUROSZ, MARIUSZ: PEPÍCI: DRAMATICKÉ STOLETÍ ČECHŮ POLSKÝMA 

OČIMA (PLUS) 

SZCZYGIEL, MARIUSZ: UDĚLEJ SI RÁJ (DOKOŘÁN; MÁJ) 

ŠIKTANC, KAREL: NESMÍR: 2007-2010 (KAROLINUM) 

TOPOL, JÁCHYM: VÝLET K NÁDRAŽNÍ HALE = A TRIP TO THE TRAIN 

STATION (PLUS) 

URBAN, MILOŠ: BOLETUS ARCANUS (ARGO) 

VONDRUŠKA, VLASTIMIL: PROKLETÍ BRNĚNSKÝCH ŘEHOLNÍKŮ: 

HŘÍŠNÍ LIDÉ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO (MOBA) 

WIESLER, ANDRÉ: VLČÍ KLETBA: KRONIKY HAGENA VON STEINA; 

KNIHA TŘETÍ (FANTOM PRINT) 

ZWEIG, STEFANIE: DĚTI Z ROTHSCHILDOVY ALEJE (VÍKEND) 

http://www.knihovna-cbrod.cz
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ČESKÝ BROD na historických fotografiích 

Neděle 5. 6. 2001 od 15 hodin  

v kavárně U madony (Suvorovova 58, Český Brod) 

PROGRAM 
beseda na téma historické fotografie města a místa na nich 

zachycená 

promítání  fotografií, které se na výstavu nevešly 

vyhlášení výsledků soutěţe pro školy „Český Brod 

v proměnách času“ 

Máte-li staré fotografie, pohlednice nebo jiné dokumenty, které nám přiblíţí  

ţivot na Českobrodsku v minulosti, vezměte je s sebou! 

www.podlipanskemuzeum.cz 
 

Srdečně zve všechny příznivce 

na slavnostní zakončení výstavy 

Návrat do secese na Muzejní noci 

v Podlipanském muzeu 
 

Dne 14. května 2011 proběhla v Podlipanském muzeu jiţ čtvrtá Muzejní 

noc. Festival muzejních nocí od roku 2004 vyhlašuje Asociace muzeí a 

galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muze-

em. Jiţ tradičně se k festivalu připojuje i Regionální muzeum v Kolíně, 

které svůj vlastní Festival muzejních nocí zahájilo právě v Českém Brodě.  

 

V letošním roce jsme se přenesli do přelomu 19. a 20. století. V podvečer 

děti tvořily v rámci výtvarných dílen, vyráběly papírové koláţe, zdobily 

muzejní perníčky a vyráběly vitráţové svítilny s pomocí „učitelek“ oble-

čených do dobových kostýmů. Za svitu vitráţových svítilen se více neţ 

stovka zájemců vydala na večerní kostýmovanou procházku po památ-

kách města. Průvodci PhDr. Vladimír Mrvík a Mgr. Lenka Mazačová, 

oblečení v secesních kostýmech, se vydali se všemi zájemci od Podlipan-

ského muzea přes místní sokolovnu, obě náměstí a jejich pamětihodnosti, 

kostel sv. Gotharda, středověké hradby a dále do městského parku ke 

kostelu Nejsvětější Trojice a zpět do muzea. Tam na ně čekalo malé do-

bové občerstvení v podobě sladkých koláčků, ořechových rohlíčků a vína. 

Více neţ 300 návštěvníků vyuţilo této moţnosti prohlédnout si stálou 

expozici Bitvy u Lipan a výstavu Český Brod na historických fotografiích 

v této netradiční denní době. Dita Nekolná 

Pozvánka do galerie „ŠATLAVA“ na červen 2011Pozvánka do galerie „ŠATLAVA“ na červen 2011  
Výstava prací ţáků ZŠ Ţitomířská 885 s názvem 

EVROPA A SVĚT NÁS ZAJÍMÁEVROPA A SVĚT NÁS ZAJÍMÁ  
Slavnostní zahájení se koná ve čtvrtek 2. 6. 2011 od 14.30 hodin v přízemí budovy MKIC 

Výstava je otevřena od 2. 6. 2011 do 24. 6. 2011 

http://www.podlipanskemuzeum.cz
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Historické miniatury z Českobrodska 

V. J. Mrvík 

Z pokladů Podlipanského muzea   

Prapor ševcovského cechu 

 

Protože se Podlipanské muzeum v Českém Brodě již několik desítek let potýká s nedostatkem jak úlož-

ných, tak výstavních vyhovujících prostorů, má ve sbírkách celý soubor korouhví českobrodských cechů, 

které nejsou běžně vystavovány (částečně i pro jejich špatný fyzický stav). Cechovní korouhev CB 19332 

získalo místní muzeum do svých sbírek roku 1956 od MNV Stříbrná Skalice, ovšem okolnosti přesunu to-

hoto předmětu do Stříbrné Skalice, jsou zcela nejasné.  

 

C 
echovní prapor o rozměrech 65×94 cm je tvořen kovovou konstrukcí a zeleným hedvábím, 

s malbami na plátně a kovovými vyřezávanými ozdobami na vrcholu. Na přední straně jsou vyob-

razeni patroni ševců – sv. Kryšpín a Kryšpinián v netradičním ikonografickém znázornění s mečem 

a kotlem se žhavým olovem. (Podle legendy byli tito světci římskými ševci, pro chudé města přitom oba 

bratři pracovali vždycky zdarma. Jednoho dne je člověk, který je nenáviděl, udal u soudce císaře Maxmilia-

na, jenž v té době nařídil kruté pronásledování křesťanů. Kryšpín a Kryšpinián byli vyzváni, aby se křesťan-

ství zřekli a obětovali modlám. Když to odmítli, přivázali je věznitelé na mučidla a polévali jejich těla žha-

vým olovem a byly jim pod nehty zaráženy hřeby. Když tím soudce ničeho nedosáhl, nechal oba bratry 

popravit mečem. Stalo se tak snad roku 287). Mnohem cennější je ovšem druhá strana s vyobrazením pat-

rona Českého Brodu – sv. Gotharda s místním děkanským kostelem v pozadí. Děkanský kostel je ovšem 

znázorněn ve své původní středověké podobě ještě před přestavbou v letech 1765-1772, kdy byla dvoji-

ce věží v průčelí nahrazena jedinou centrální. Poněvadž ovšem cechovní prapor vznikl až na počátku 19. 

století (ačkoliv se drží tradičního barokního pojetí), byla malba provedena podle starší předlohy (nejspíš 

obrazu na domě čp. 12 na místním náměstí). 

Cechy vznikaly v našich zemích už od vrcholného středověku a úzce souvisejí s městskou kolonizací  

a vznikem právního městského zřízení v Čechách v době vlády Přemysla Otakara II. (1253-1278) – beze-

sporu už v této době se konstituovaly první cechy i v Českém Brodě, ačkoliv o nich nemáme žádné zprá-

vy. V menších městech vznikaly ovšem i později – i v 16. a 17. století (v našem regionu například 

v Kostelci nad Černými lesy, v Plaňanech, ve Stříbrné Skalici, v Zásmukách). 

Obecně by se dalo říci, že cechy byly profesní sdružení řemeslníků a živnostníků, která hájila práva a zájmy 

svých členů, dohlíželo na kvalitu a cenu výrobků, na výchovu učedníků (tovaryšů) a po složení mistrov-

ských zkoušek cechy vydávaly řemeslníkům osvědčení o způsobilosti a řádné kvalifikaci k výkonu daného 

povolání (dnes bychom řekli „živnostenské oprávnění“), takže nečlen cechu prakticky nemohl své řemeslo 

vykonávat. Plnily též funkce reprezentativní, náboženské a sociální, neboť cechy se ve slavnostních špalí-

rech zúčastňovali všech důležitých událostí v životě daného města, náboženských poutí a měly za úkol  

i finančně podporovat vdovu a sirotky po zemřelém mistrovi.  

Cech byl ovšem také náboženské bratrstvo, zpravidla měl v městském kostele svůj oltář (v Českém Brodě 

bohužel v období raného novověku nedoložený). Cech disponoval také cechovní pokladnou, do níž se 

platily poplatky za zkoušky a vstup nových členů, pravidelné roční příspěvky, peníze vybrané na pokutách 

atd. 

Každý cech měl svého voleného představeného, měl také svůj znak a především slavnostní korouhev 

(prapor), kterou nosil v čele průvodu při všech světských i náboženských slavnostech. V Litoměřicích je 

například doloženo, že na znamení toho, že cech právě zasedá, museli jeho členové vyvěsit z okna dané-

ho domu právě cechovní prapor. Je dost pravděpodobné, že tato praxe byla běžná i v ostatních městech, 

např. v Českém Brodě. 

 

Foto k článku: viz barevná obálka 

 

V. J. Mrvík 
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ČESKÝ BROD A POHLEDNICEČESKÝ BROD A POHLEDNICE  
 

Sbírání  je záleţitost velmi stará a provází člověka od pradávna. Sbírání pohlednic je relativně mladé. Zdaleka nemá takovou 

tradici jako třeba sbírání obrazů, poštovních známek nebo numizmatika. Přesto si za více neţ sto let své historie získalo velké 

mnoţství nadšenců. Popularita sbírání pohlednic v průběhu doby pochopitelně kolísala. V poslední době je opět vlna zájmu 

na jednom ze svých vrcholů. Inzeráty v tisku, pořádané výměnné bursy, antikvariátní prodej, publikace o starých pohledni-

cích, to všechno je toho dokladem. 

 

Rozmanitost námětů, tiskových technik, časového období, relativně malé náklady, dávají sběratelům široké pole působnosti 

při volbě sbíraného tématu. Pohlednice, zejména ze staršího období, mají většinou dobrou profesionální úroveň zpracování  

a jejich ceny jsou ve srovnání s ostatními sběratelskými artefakty snadněji dostupné, čímţ vytvářejí stále předpoklady pro 

další sběratelský růst. 

V druhé polovině devatenáctého století došlo k prudkému rozvoji vědy a techniky a s tím souvisejícím nárůstem obchodu  

a průmyslu. S tím pochopitelně souvisí rozvoj dopravy a komunikací. O přepravu písemných sdělení se starala pošta a zhruba 

do šedesátých let 19. století byl základní formou písemného styku dopis. 

Po prudkém rozmachu písemných zpráv v souvislosti s rozvojem výroby a obchodu byl skládaný dopis pro krátká sdělení 

nepraktický a zbytečně drahý. Ve snaze zjednodušit a zlevnit písemný styk zavedla rakouská pošta podle návrhu Dr. Emanue-

la Herrmanna jako první na světě korespondenční lístek. Došlo k tomu 1. října 1869 a úspěch tohoto vynálezu byl ohromný. 

Postupně jej přebíraly i ostatní poštovní správy a všude se osvědčil. Souhrnně se zásilky s natištěnou známkou nazývají celi-

ny. 
Obr. 1. – (vlevo) První korespondenční lístek, 

vydaný v Rakousku i na světě. Na adresní stra-

ně byla vytištěna známka 2 Kr a za tuto cenu 

byl lístek doručen na kterékoliv místo na území 

Rakouska. Zadní strana byla určena pro písem-

né sdělení. Vyobrazený lístek byl odeslán 3. 

června 1870, tedy ani ne rok po vydání prvního 

korespondenčního lístku, z Českého Brodu do 

Prahy, kam došel ještě téhoţ dne. Adresován na 

firmu Tallovitz a Bielohradský, ze dvou podpisů 

na zadní straně je čitelný ten, který zní „Bruder 

Boháček. Kdo ví o předchůdce které rodiny 

Boháčků, nyní v Brodě ţijících, se jednalo. 

Od roku 1872 bylo povoleno provádět na 

korespondenčních lístcích reklamní a pro-

pagační přítisky. Nejprve na adresní stra-

ně, v roce 1881 došlo ke změně, přítisky 

mohly být umístěné výhradně na zadní 

straně, určené pro sdělení a musely být 

provedené tiskem. V letech 1892 – 1894 

povolila Rakouská poštovní správa vydání 

příleţitostných korespondenčních lístků 

soukromým vydavatelům. Lístky byly 

určeny k propagaci společensky významných událostí. V zásadě šlo o běţný kore-

spondenční lístek, vydaný poštou, na jehoţ zadní stranu byl přitištěn název propa-

gované akce a obrázek, vztahující se k propagované akci. 
Obr. 2 (vpravo) – Jedním z těchto korespondenčních lístků je naše ukázka lístku, vydaného 

k Mezinárodní hudební a divadelní výstavě ve Vídni 1.4. - 12. 11. 1892  

V březnu 1903 vydalo rakouské ministerstvo obchodu výnos, kterým povolilo 

s platností od 1. 4. 1903 provádět přítisky poštovních známek na soukromé dopisni-

ce, pohlednice, obálky a novinové pásky. Vlastní tisk ovšem prováděla státní tiskár-

na. Tak vznikla velká skupina tzv. soukromých celin. Jsou známé případy přítisků 

poštovních známek na pohlednicích, i zde se tedy jedná o soukromé celiny. Zopa-

kujme si tedy ještě jednou, ţe „Celina je druh poštovní ceniny s natištěnou znám-

kou. Rozlišujeme celiny úřední, tj. vydané poštovní správou a celiny soukromé, tj. 

vydané soukromým vydavatelem se známkou přitištěnou se souhlasem poštovní 

správy.“ 

Tak to byl stručný přehled vývoje korespondenčního lístku na našem území. Zabý-

vali jsme se jím proto, ţe korespondenční lístek byl přímým předchůdcem pohled-

nice. V klasické formě přeţil aţ do dnešních dnů. Vţdy si však podrţel základní 

charakteristiku, tedy natištěnou (nikoliv nalepenou) poštovní známku na adresní 

straně a rubovou (zadní) stranu vyhrazenou pro sdělení.  

Vraťme se zpátky do poloviny devatenáctého století. Přesné datum vzniku pohled-
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nic neznáme, za doloţený vznik pohlednice povaţujeme nález korespondenčního lístku s datem odeslání 31. 12. 1869 

z Vídně, který má na zadní straně na celé ploše přítisk – vyobrazení kláštera v Melku na Dunaji. U nás se povaţuje za nejstar-

šího předchůdce pohlednic přítisk na německé pohlednici s obrázkem vrcholu Sněţky, vydaný počátkem roku 1873 

s přítiskem z 22. 7. 1873. 

V 70. letech devatenáctého století příliš mnoho přítisků nebylo. V osmdesátých letech jiţ najdeme pohlednice v tom pravém 

slova smyslu, které jiţ opouštějí základ korespondenčního lístku a jsou vlastně tím, čemu říkáme pohlednice. Ta jiţ nemá 

natištěnou známku, ale známku nalepenou. Nejde jiţ tedy o to, čemu říkáme celiny. S tím souvisí i názvosloví, zatímco  

u korespondenčních lístků povaţujeme stranu s natištěnou známkou za stranu lícovou, u pohlednic se postupně lícovou stra-

nou stala ta s obrázkem. 

Na přelomu 19. a 20. století došlo ke značnému nárůstu vydávaného počtu pohlednic. Časová období vydávaných pohlednic 

můţeme dělit takto: 

1870 aţ 1895   rané období 

1896 aţ 1915  zlatý věk 

1916 aţ 1945  období stagnace a úpadku 

po roce 1945  období oţivení. 

A nyní jiţ je doba vhodná k tomu, abychom se podívali na pohlednice našeho regionu. Začneme raným obdobím a hned  

z kraje podotkněme, ţe zde budeme brzy hotovi, protoţe českobrodských pohlednic z tohoto období je minimálně. Mně nej-

starší známá českobrodská pohlednice má jako datum pouţití 14. června 1887. 

Na lícové straně v její levé horní čtvrtině je obrázek českobrodské sokolovny podle návrhu arch. J. Kouly, ještě bez nynější 

šatnové části na pravé straně. Tisk je černobílý, výrobce není uveden. Zajímavé je, ţe tato pohlednice byla původně vydaná 

v Českém Brodě při příleţitosti Sokolského sletu, který se měl uskutečnit v Praze. V Praze však byl slet zakázán a jeho uspo-

řádání se ujali českobrodští sokolové. Proto také slova „ve Slovanské Praze“ jsou přeškrtnuta a rukou je dopsáno „v Českém 

Brodě“. 
Obr. 3 – (vlevo) Drazí brat-

ři! Chceme zaříditi zvláštní 

vlaky do Českého Brodu  

a zpět se slevením 50%. 

Sdělte nám obratem pošty, 

zdaţ přijede přibliţný počet 

členů, jakoţ i obecenstva 

z města i z vůkolí a kdy od-

jezd do Čes. Brodu a odtud 

sobě přejete. Podobné sdě-

lení činíme všem jednotám 

na tratích Č. Brod – Jičín, 

Č. Brod – Pardubice, Cho-

ceň i Třebová. Na zdar! 

Slavnostní výbor.  

Z roku 1898 pochází cel-

kový pohled na Český 

Brod se záběrem od hřbi-

tova. Vydavatelem byl 

Rudolf Říha, místní maji-

tel tiskárny. Pohled 

v průběhu několika let 

byl dotiskován v různých 

barevných odstínech  

a s různými textovými změnami. Známých mně je celkem devět různých variant. 
Obr. 4 –  Celkový pohled na Český Brod z roku 1898 v černobílém provedení, odeslaný 20. 5. 1898 z Českého Brodu do Semil. 

Pohlednicím, které mají na obrazové straně několik růz-

ných obrázků, říkají sběratelé „okénkové“ pohlednice. 

Jednou z nejstarších okénkových pohlednic Českého 

Brodu je pohlednice z roku 1900 se dvěma záběry, Kou-

řimskou branou a pohledem na Šemberu z mostku na 

Malechově (obr. 6) 

Nu a skončeme tam, kde jsme začali, totiţ u sokolovny 

(obr. 7). Nebo chcete raději končit u sokolny, jak je 

uvedeno na naší poslední ukázce? Pochází rovněţ 

z roku 1900, oproti první ukázce jiţ je dostavěná včetně 

šaten a za zmínku stojí sokol s rozepjatými křídly na 

hřebeni štítu šaten. Ještě o něm uslyšíme.  

Mne poněkud zaráţí zkratka Ad., evokující křestní jmé-

no Adolf. Jenţe pokud vím, pan Říha, známý sokolský 

činovník a majitel tiskárny, byl křestním jménem Ru- 
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dolf. Pomůţe někdo tuto záhadu vysvětlit? 

Ing. Jaroslav Petrásek st. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5  – Bývalá Praţská brána v Českém Brodě, pohlednice 

z konce devatenáctého století, neprošlá poštou, přesnější datum 

vydání bohuţel nelze zjistit. Pohlednice bývalé Praţské brány, 

která se nacházela v dnešní Suvorovově ulici, zhruba v místě dneš-

ní prodejny s nábytkem. V domě zcela vpravo bývala kdysi pošta, 

která patřila rodině Krzepinských. Nyní zde najdeme prodejny 

moto a velo. 

Obr. 6 – (vlevo dole) Dvojokénkovou pohlednici Kouřimské brány 

a partie ze Šembery (zde psáno Ţembery) vydal v roce 1900 Eman 

Diblíček, českobrodský papírník. Pohlednice byla odeslána 2. 6. 

1901 do Budějovic. Zajímavé je i to, ţe název Ţembera slyším takto 

poprvé 

Obr. 7 – Českobrodská „Sokolna“, pohlednice z roku z roku 

1900 

A D V O K Á T N Í  K A N C E L Á ŘA D V O K Á T N Í  K A N C E L Á Ř   

 

Mgr. Tomáš Klinecký, advokát 

• občanské právo • převody nemovitostí • 

obchodní právo •  

• obchodní společnosti • rodinné právo  

• pracovní právo •   

• zastupování před soudy a jinými orgány • 

• právní poradenství a konzultace •  

• sepisování smluv a jiných písemností •  

 

kontakt: 

Český Brod, Tuchorazská 1433 / 17  

(areál bývalého pivovaru)  

telefon: 723 440 574       

email:  advokat @ klinecky.cz 
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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 
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PRODEJ DOMŮ, VČETNĚ POZEMKŮ, KOUNICE 
 

K prodeji celkem 50 stavebních parcel  na okraji obce Kounice, okr.Nymburk. ÚR vydáno,  

stavební povolení na IS vydáno (plyn, voda, el., kanalizace, přístupová komunikace a napojení  

na hlavní komunikaci). IS se budují na náklady současného majitele, kolaudace do konce léta 

2011, cena je konečná, včetně IS.  Je uzavřena smlouva s generálním dodavatelem na výstavbu 

RD, domy dle UR musí mít sedlovou střechu, maximálně 2 NP, čili přízemí a jedno patro.  

Velikosti parcel 418 aţ 916 m2. Mapka na vyţádání. Cena: 1700 aţ 1850 Kč/m2 

 

PRODEJ  POZEMKŮ V CERHENICÍCH A CERHÝNKÁCH 
 

Stavební pozemky v překrásné lokalitě v obci Cerhenice a Cerhýnky, okr. Kolín. 

Pozemky jsou zasíťované, vč. příjezdové komunikace. 

Velikost pozemků v Cerhenicích 1277 m2 a 806 m2, v Cerhýnkách 1005 m2 a 896 m2 

Cena: 1250 Kč/m2 

 

PRODEJ ŘADOVÉHO RD V KOLÍNĚ 

PRODEJ BYTŮ VE VELKÉM OSEKU 
 

Bliţší informace:  Karla Krausová,  karlakrausova@seznam.cz, tel.: 602 323 823 

PRODÁM 

Pozemek v Limuzích, 2000 m2,  

kraj obce směr Tismice,  

vhodný ke stavbě objektu  

pro podnikání anebo výstavbu  

rodinného domku  

 

(v územním plánu obce zóna bydlení  

a drobná výroba nerušící).  

 

Sítě: elektrická energie 

Platné stavební povolení  

na truhlářskou dílnu  

a přístupovou cestu. 

 

Cena: 1 500 000 Kč 

 

Kontakt: Tel.: 737 205 052;  

602 289 359; 

filip@reinisch.cz 
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  středa 
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K článku V. J. Mrvíka o praporu ševcovského cechu

K článku Rozhovor s Denisou Csomorovou Vítání občánků 2011



K článku Gymnastika Poděbrady

K článku Sokolská všestrannost


