
foto Zdenka Bočkovázdroj: internet

„INTELLIGAM IN VIA QVANDO VENIES AD ME 
PSALMVS 100 ANNO 1689“ nápis na zvonu

Partnerská města Köngen/Spolková republika Německo a Southwell/Velká BritánieRočník 48

www.kultura- info.cz
www.cesbrod.cz

Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska

11 /2008
9 Kč

Foto Zdenka Bočková



1. 2. 3. – Nová lezecká stěna při ZŠ Žitomířská
4. – Z turnaje v Rapid šachu Český Brod 2008
5. 6. – Z výletu 2. ZŠ do IQ centra v Liberci
7. – Šemberská dvanáctka  2008
8.–  Markéta Slivová na Kinderiádě v Čáslavi

k článkům uvnitř listu
foto archivy škol a skautů



1                                                                                                               11/2008 

 

Českobrodský ZPRAVODAJ 
Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska 

Zpracovává, vydává a tisk zajišťuje Městské kulturní  

a informační centrum v Českém Brodě (IČO: 00065951)  

ve spolupráci s Městem Český Brod.  

Řídí redakční rada ve složení: Bočková Zdenka, Hájek 

Václav, Hor Tomáš, Bc. Nekolný Jakub. Adresa redakce: 

MKIC, Náměstí Arnošta z Pardubic čp.1,  

282 28 Český Brod.  

Fotografie, pokud není uvedeno jinak, Karel Boček,  

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

Tel./fax:321622267, E-mail: mkic@cesbrod.cz; 

cbz@cesbrod.cz; info@cesbrod.cz 
Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte redakci na výše 

uvedenou adresu nebo osobně předejte na stejné adrese  

v Informačním centru v přízemí budovy MKIC.  

Upřednostňujeme autorské příspěvky  
v elektronické podobě na některém z běžných médií  

a v běžných formátech. Fotografie přijímáme  
ve všech formátech a oddělené od textu. Texty neprocházejí 

detailní jazykovou úpravou a za jejich obsah ručí autoři 

příspěvků. Redakce si vyhrazuje právo na krácení rukopisů, 

případně jejich neuveřejnění nebo odložení a na tvorbu 

titulků, vyžaduje-li to celkové zpracování příspěvku. 

Nevyžádané rukopisy, fotografie, případně kresby se 

nevracejí. Vychází každý měsíc, k dostání ve vybraných 

prodejnách časopisů a v MKIC. Předplatné vyřizuje  

a časopis rozesílá MKIC, Český Brod.  
Registrováno MK ČR pod registračním číslem  

MK ČR E10639.  
Tisk Jan Průša – Polygrafická výroba Klučov.  

Cena jednoho výtisku je 9,00 Kč.  
Toto číslo vyšlo 3. 11. 2008 v nákladu 700 ks. 
Uzávěrka čísla 12/2008 je v úterý 11. 11. 2008  

© MKIC 1992 – 2008 
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Kresba Jiří Filípek 

Břetislav Jedlička-Brodský a „jeho“ stezka 

Před několika lety jsme v Českobrodském zpravodaji uveřejnili drobný 

článek z pera Ing. Ctirada Rakušana o našem rodákovi, pedagogovi a spi-

sovateli, novináři Břetislavu Jedličkovi, který se narodil 18. 4. 1873  

v Českém Brodě. Doplňkové jméno „Brodský“ ke svému příjmení připojil 

právě proto. 

  

Stezka, vedoucí podél Šembery od ulice 

Prokopa Velikého aţ do Liblic, kolem 

starodávné, dnes značně zdevastované 

kapličky sv. Gotharda, byla pojmenována 

právě po něm. V poslední době je opět  

o tomto koutu našeho města projevován 

zájem, který se snaţí stezku zušlechtit  

a zpřístupnit jako klidnou procházkovou 

zónu či cyklostezku. Byla jiţ ošetřena řa-

da starých stromů, nové vysazeny a po-

vrch komunikace byl urovnán, zpevněn 

drobným štěrkem a kamenoprachem. Ne-

vyřešenou otázkou stále zůstává oprava  

a konzervace výše zmíněné drobné stavby 

– kaple sv. Gotharda. Barokní kaple kru-

hového půdorysu z doby před rokem 1700, vystavěná nad „zázračným“ 

pramenem, vzpomínaným jiţ na konci 15. století. Průčelí kaple je dnes 

zcela hladké, vchod na východní straně je uzavřený stlačeným segmento-

vým obloukem. V dubnu 2007 byla kaple vypálená a zcela zdevastovaná. 

Kaple sv. Gotharda je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kultur-

ních památek ČR pod číslem 101410. 

Jsme přesvědčeni, ţe není na škodu se znovu zmínit o Břetislavu Jedličko-

vi a představit ve stručnosti našim čtenářům i jeho literární počínání  

a všechny ostatní aktivity. 

Učitelská rodina, ve které se narodil, jakoby předurčovala pro budoucího 

literáta jiţ od kolébky jako hlavní povolání práci pedagoga. Také hned po 

studiích na reálném gymnasiu absolvoval roku 1895 učitelský ústav (oba 

ústavy v Praze) a započal pak učit na obecných školách zemských. V této 

době píše svoji jedinou básnickou sbírku „Kus mládí“ (1897), v níţ se vy-

znává ze svých záţitků milostných a rodinných, a také své jediné libreto  

k opeře O. Bradáče „Obţínky“ (1898). 

Počátkem 20. století se začíná přeorientovávat na vyjádření formou povíd-

ky, v nichţ se snaţí satirickým a lehce kritickým pohledem poukázat na 

svět praţských maloměšťáků a snaţí se téţ zachytit sociální prostředí blíz-

kého venkova či dělnických Vysočan – „Cestou necestou“ (1904). Tyto 

jeho humorné postřehy z Prahy a okolí vyjádřené například ještě v povíd-

kové knize „Kroky a stopy“ (1920) jej doporučily, coby dobrého pozoro-

vatele, k novinářskému cechu a on začíná působit jako fejetonista, později 

i člen redakční rady v Československé republice (1921–24) a poté v Ná-

rodní politice aţ do roku 1939. Vychází mu téţ soubory uveřejněných fe-

jetonů – „Momentky z praţské elektriky“ (1923) či „Momentky 

z biografu“ (1924). Od roku 1913 přechází učit na měšťanské školy a téţ 

na školy učňovské, kdy od roku 1929 do roku 1937 zastával i funkci ředi-

tele odborné školy kadeřnické. 

Připomeňme ještě jeho celoţivotní veřejnou aktivitu ve Svazu českých 

spolků pro okrašlování a ochranu domoviny v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku, kde působil jako jednatel a redaktor spolkových publikací a také 

jako přispěvatel mnohými přednáškami, články a kniţními studiemi.  

Břetislav Jedlička-Brodský zemřel 12. 8. 1948 v Praze. 

zdroj: Internet a www.cestyapamatky.cz 
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Věstník samosprávy 
Č E S K O B R O D S K Ý  Z P R A V O D A J  

co se děje na radnici a ve městě 

aneb 

Souhrn z 22. řádného jednání rady města, konané dne 2008–09-25 16:00  

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Oprava oplocení víceúčelového hřiště v ul. 28. října (229/2008). Rada města I. Vyhlašuje poptávkové řízení na 

zhotovitele akce: Oprava oplocení víceúčelového hřiště v ulici 28. října. II. Ukládá vedoucímu odboru ţivotního prostředí za-

jistit poptávku na zhotovitele a jeho výběr. III. Jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení předloţených 

nabídek ve sloţení: Ing. Rostislav Vodička, Ilona Tučímová, Václav Hájek. Náhradníci: Jana Tučímová, Josef Novák, Alena 

Endrychová. 

2. Zápůjčka traktoru z technických sluţeb středisku městských lesů (230/2008). Rada města I. Schvaluje uzavření 

smlouvy o výpůjčce traktoru Zetor 7245, RZ S00 74–70 s Technickými sluţbami Český Brod. II. Pověřuje starostu města 

Český Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o výpůjčce. III. Ukládá vedoucímu hospodářského střediska Městské lesy 

Města Český Brod Františku Chmelenskému převzít výše uvedený stroj do uţívání a zajistit jeho uţívání v souladu s bodem 

II. a IV. smlouvy o výpůjčce. 

3. ANNA Český Brod – sociální sluţby – souhlas s přesunem provozního příspěvku na investiční (231/2008). Rada 

města souhlasí ve funkci zřizovatele s přesunem částky ve výši 730.000 Kč z příspěvku na provoz na rok 2008 do fondu re-

produkce investičního majetku jako příspěvek investiční na nákup zvedáku pro imobilní klienty a vybudování dvou toalet na 

oddělení se zvýšenou péčí. 

5. Odstranění havárie kanalizace v ulici Slezská v Českém Brodě (232/2008). Rada města schvaluje komisi pro otevírání 

obálek a hodnocení nabídek na akci „Odstranění havárie kanalizace v ulici Slezská v Českém Brodě“. Otevírání obálek pro-

běhne dne 6. 10. 2008 v 13.00 hodin v zasedací síni MěÚ Český Brod, Husovo náměstí 70. Do komise jsou navrţeni: Jaro-

mír Fischer, Ing. Eva Čokrtová, Jaroslava Sahulová, Karel Sommer, Ludmila Raková – radní. Náhradníci: Bc. Jakub Nekol-

ný, Martin Červený, Jitka Černá, Václav Hájek, Jitka Kocourková 

6. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy – Štolmíř (233/2008). Rada města I. Souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy  

o nájmu nebytových prostor a nájmu movitých věcí domu čp. 6 v k. ú. Štolmíř mezi Městem Český Brod a Jaroslavou 

Tocháčkovou na dobu od 20. 10. 2008 do 23. 10. 2008 za účelem informativního setkání s občany Českého Brodu-Štolmíře. 

Smlouvaje nedílnou součástí tohoto usnesení. II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem této 

smlouvy. 

7. Příspěvek OS Guardia Broda Bohemicalis (234/2008). Rada města I. Schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na 

akci Gardistické Svatováclavení pro občanské sdruţení Guardia Broda Bohemicalis. II. Pověřuje starostu města Český Brod 

Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.  

8. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v domě čp. 47, nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod (235/2008). 

Rada města I. bere na vědomí nabídku pana Mogyorodiho Tibora, Štolmíř 106, Český Brod. II. Pověřuje Odbor správy ma-

jetku města k jednání s panem Tiborem Mogyorodim o způsobu rekonstrukce bytu. 

10. Zborovská ul. (236/2008). Rada města souhlasí s výměnou vodovodního řadu v ulici Zborovská v délce 555 m.  

Jaromír Fischer starosta města 

 

Souhrn z 23. mimořádného jednání rady města, konaného dne 2008–09-30 16:00  

v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Schválení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor MKIC (237/2008). Rada města I. Schvaluje uzavření smlouvy  

o výpůjčce nebytových prostor v přízemí a v 1. patře budovy čp. 1, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod na dobu neurči-

tou Městskému kulturnímu a informačnímu centru, Náměstí Arnošta z Pardubic čp. 1, Český Brod. Předmětem výpůjčky 

jsou následující nebytové prostory: dvě spojené místnosti umístěné v přízemí vpravo, o výměře 38,3 m2 a 16,8 m2 v přízemí 

vpravo před schodištěm galerie Šatlava, skládající se ze čtyř výstavních místností a chodby o celkové výměře  

68 m2 v prvním patře vlevo místnost č. 6, o výměře 45 m2. Smlouvaje nedílnou součástí originálu tohoto usnesení. II. 

Schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově kina, Krále Jiřího 332, Český Brod na dobu neurčitou 

Městskému kulturnímu a informačnímu centru, náměstí Arnošta z Pardubic čp. 1, Český Brod. Předmětem výpůjčky jsou 

následující nebytové prostory: v přízemí sál, chodby, čtyři místnosti a sociální zařízení o celkové výměře 450,9 m2, v prvním 

patře promítací kabina o výměře 29,9 m2, v suterénu kotelna a tři sklepní místnosti o celkové výměře 112,1 m2. Smlouva je 

nedílnou součástí originálu tohoto usnesení. III. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem těchto 

smluv o výpůjčce. 

2. Schválení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v čp. 1, Městská knihovna (238/2008). Rada města I. Schvaluje 

uzavření smlouvy o výpůjčce na nebytové prostory v budově čp. 1, nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod na dobu neurčitou  

s Městskou knihovnou, čp. 1, nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod. Předmětem výpůjčky jsou následující nebytové pros-
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tory: v přízemí vlevo čtyři spojené místnosti o celkové výměře 103,2 m2, v prvním patře vpravo sedm průchozích místností, 

chodba a sociální zařízení o celkové výměře 228 m2. Vypůjčitel má právo uţívat společné prostory v přízemí a v prvním 

patře budovy. II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem této smlouvy o výpůjčce. 

3. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v 1. patře budovy čp. 1, Úřad práce (239/2008). Rada města vy-

hlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v domě čp. 1, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod, na dobu neurčitou, 

předem určenému zájemci Úřadu práce Kolín, Kutnohorská 39, Kolín. Jedná se o čtyři místnosti a chodbu v 1. patře vlevo  

o celkové výměře 102,8 m2. Nájemce se zavazuje umoţnit průchod přes místnost č. 3 (čekárna) do učebny č. 6 a do zadní 

kanceláře vlevo. Bliţší informace a připomínky je moţno sdělit na odbor správy majetku, Husovo náměstí 70, Český Brod 

paní Burýšková tel. 321 612 153. 

4. Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v 1. patře budovy čp. 1, Pošembeří (240/2008). Rada města vy-

hlašuje záměr na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 1, náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod, na dobu určitou  

1 rok, předem určenému zájemci Regionu Pošembeří o. p. s., se sídlem Hradešín 73, Český Brod. Jedná se o jednu místnost  

o výměře 9,5 m2 s právem průchodu přes místnost č. 3 a místnost č. 6. Bliţší informace a připomínky je moţno sdělit na od-

bor správy majetku, Husovo náměstí 70, Český Brod paní Burýšková tel. 321 612 153. 

Jaromír Fischer starosta města 

 

Souhrn z 22. řádného zasedání zastupitelstva města, konané dne 2008–09-17 18:00  

v obřadní síni českobrodské radnice 
 

1. Prodej bytu č. 1256/19 – Palackého ul., Český Brod (59/2008). Zastupitelstvo města I. Schvaluje prodej bytu č. 1256/19 

– 1+1 o velikosti 41,46 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4146/173205 na společných částech domu čp. 1256  

a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod panu Štefanu Šípošovi, bytem Slaská 101, Ţilina – Slov-

enská republika za kupní cenu 1.200.000 Kč, přičemţ částka ve výši 1.045,07 Kč z kupní ceny je předmětem odvodu do stát-

ního rozpočtu dle „darovací smlouvy č. 261/2002 ze dne 18. 3. 2002. Úhrada schválené kupní ceny se bude řídit „Zásadami 

pro prodej bytů“ – článek 6 – 7. Poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující. Nabyvatel musí mít uhrazeny veškeré 

závazky vůči Městu Český Brod. II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem kupní smlouvy na výše 

uvedenou bytovou jednotku včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4146/173205 na společných částech domu čp. 1256 

a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod. 

2. Přidělení názvu ulice – V Lánech (60/2008). Zastupitelstvo města schvaluje název místní komunikace „V Lánech“, ko-

munikace je na pozemku č. 1058/20 v k. ú. a obci Český Brod, spojnice mezi ulicemi Na Křemínku a V Lukách.  

3. Koupě nemovitosti čp. 150 v k. ú. Český Brod (61/2008). Zastupitelstvo města I. Schvaluje kupní smlouvu mezi kupu-

jícím Městem Český Brod a prodávajícími: Petrem Jouzou, Janou Machovou, Renatou Půlkrábkovou, Ing. Janem Špičákem  

a Hanou Šrůtovou na nemovitost čp. 150 – těch. vyb. na pozemku pč. st. 183 a pozemek pč. st. 183 – zastavěná plocha a nád-

voří o výměře 263 m2 v k. ú. a obci Český Brod za cenu dohodou ve výši 2.000.000 Kč. Kupní cena bude uhrazena po vkladu 

práv k nemovitosti do katastru nemovitostí. Koncept kupní smlouvy je nedílnou součástí originálu usnesení. II. Pověřuje sta-

rostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem kupní smlouvy na výše uvedené nemovitosti v k.ú. a obci Český Brod. 

4. Prodej bytu č. 1256/21 – Palackého ul., Český Brod (62/2008). Zastupitelstvo města I. Schvaluje prodej bytu č. 1256/21 

– 1+KK o velikosti 26,83 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2683/173205 na společných částech domu čp. 1256 

a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod panu Bohumilu Homolovi, Palackého 1256, Český Brod 

za kupní cenu 320.560 Kč, přičemţ částka ve výši 676,30 Kč z kupní ceny je předmětem odvodu do státního rozpočtu dle 

„darovací smlouvy č. 261/2002 ze dne 18. 3. 2002. Návrh na vklad práva k nemovitostem bude podán na katastrální úřad po 

zaplacení celé kupní ceny, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující. II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem kupní smlouvy na výše uvedenou bytovou jednotku včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 

2683/173205 na společných částech domu čp. 1256 a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod. 

5. Prodej bytu č. 1256/11 – Palackého ul., Český Brod (63/2008). Zastupitelstvo města I. Schvaluje prodej bytu č. 1256/11 

– 1+1 o velikosti 40,46 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 na společných částech domu čp. 1256  

a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod paní Jarmile Prokůpkové, Palackého 1256, Český Brod za 

kupní cenu 505.820 Kč, přičemţ částka ve výši 1.019,86 Kč z kupní ceny je předmětem odvodu do státního rozpočtu dle 

darovací smlouvy č. 261/2002 ze dne 18. 3. 2002. Návrh na vklad práva k nemovitostem bude podán na katastrální úřad po 

zaplacení celé kupní ceny, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující. II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra 

Fischera podpisem kupní smlouvy na výše uvedenou bytovou jednotku včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 

4046/173205 na společných částech domu čp. 1256 a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod. 

6. Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2008 (64/2008). Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3  

k rozpočtu na rok 2008 dle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. Rozpočtové příjmy se zvy-

šují na 180.993,29 tis. Kč, provozní výdaje se zvyšují na 126.771,29 tis. Kč, investiční výdaje se sniţují na 54.222 tis. Kč.  

Poloţka financování se sniţuje na nulu. 

8. Prodej bytu č. 1256/43 – Palackého ul. Český Brod (65/2008). Zastupitelstvo města I. Schvaluje prodej bytu č. 1256/43 

– 1+1 o velikosti 41,46 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4146/173205 na společných částech domu čp. 1256  

a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod paní Evě Fialové, bytem Palackého 1256, Český Brod za 

kupní cenu 518.320 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 2324–72/2008 ze dne 11. 4. 2008, přičemţ částka ve výši 

1.045,07 Kč z kupní ceny je předmětem odvodu do státního rozpočtu dle darovací smlouvy č. 261/2002 ze dne 18. 3. 2002. 

Úhrada bude z úvěru GE Money Bank na účet Města Český Brod. Podpis kupní smlouvy bude do 2 měsíců od podpisu bu-
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doucí smlouvy kupní, úhrada kupní ceny do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. 

Návrh na vklad práva k nemovitosti bude podán na katastrální úřad po zaplacení celé kupní ceny, poplatek za vklad (kolek 

500 Kč) hradí kupující. II. Pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem budoucí smlouvy kupní a kupní 

smlouvy na výše uvedenou bytovou jednotku č.1256/43 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4146/173205 na 

společných částech domu čp. 1256 a pozemku pč. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod. 

9. Rozpočtový výhled na rok 2009 aţ 2011 (66/2008). Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled na rok 2009 aţ 

2011 ve znění přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usnesení. 

10. Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 55/2008, rady města č. 59/2008 a č. 190/2008 a Vyhlášení záměru prodeje 

pozemku v k. ú. Český Brod pč. 765/40 o výměře 5.534 m2 – orná půda (67/2008). Zastupitelstvo města I. Ruší usnesení 

rady města č. 59/2008 ze dne 21. 2. 2008; II. Ruší usnesení rady města č. 190/2008 ze dne 30. 7. 2008; III. Ruší usnesení zas-

tupitelstva města č. 55/2008 ze dne 30.7.2008; IV. vyhlašuje záměr na prodej pozemku pč. 765/40 orná půda o výměře 5.534 

m2 v k. ú. a obci Český Brod z majetku Města Český Brod obálkovou metodou za minimální cenu 1.320 Kč za 1 m2. Nabídky 

v zalepené obálce, označené slovy: „NEOTVÍRAT-POZEMEK ZBOROVSKÁ“ zašlete na adresu Města Český Brod, nebo 

předejte do podatelny Města Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic čp. 56 nejpozději do 3. října 2008. Nabídka bude obsa-

hovat: jméno, příjmení a bydliště zájemce, nebo název, IČ a sídlo společnosti, termín a způsob úhrady kupní ceny, popis in-

vestičního záměru na předmětném pozemku. Na nabídky zájemců, kteří nemají uhrazeny závazky vůči Městu Český Brod, 

nebude brán zřetel. Pozn. bliţší informace podá Odbor správy majetku Města Český Brod. Dle schváleného územního 

plánuje lokalita vedena jako zóna „hromadného bydlení", urbanistická studie vyuţití území je k nahlédnutí na Stavebním od-

boru Města Český Brod. 

11. Nové zřizovací listiny MK a MKIC (68/2008). Zastupitelstvo města schvaluje s platností od 1. 10. 2008 zřizovací listinu 

příspěvkové organizace Městská knihovna a zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské kulturní a informační centrum.  

Jaromír Fischer starosta města 

Blokové pokuty na místě zaplacené          68.800 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku           105.500 Kč 

Parkovací automaty                                        84.158 Kč  

Poplatky za trţnici         8.155 Kč  

Celkem                                                        346.613 Kč 

Z deníku Městské policie – září 2008 

01. 09. 2008  Dohled na přechodech v ulici Ţitomířská,Komenského. Řešení krádeţe zboţí v prodejně LIDL – předán ro-

dičům. Měření rychlosti radarem v obci Liblice. 

02. 09. 2008 Dohled na přechodech v ulici Ţitomířská,Komenského. Odchyt psa na Husově náměstí – pes umístěn do 

kotce na MěÚ. Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Nová Ves II a Tismice. Spo-

lupráce s PČR při rodinných rozepřích v ulici Na Cihelně. 

03. 09. 2008  Dohled na přechodech v ulici Ţitomířská,Komenského. Odvoz psa do útulku v Lysé nad Labem. Plnění ve-

řejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Krupá.  

04. 09. 2008   Dohled na přechodech v ulici Ţitomířská,Komenského. Měření rychlosti v Českém Brodě ulice Klučovská 

společně s PČR. Nález dokladů na nádraţí a na čerpací stanici Pap-oil – předáno na MěÚ Český Brod.  

05. 09. 2008  Dohled na přechodech v ulici Ţitomířská,Komenského. Sběr injekčních stříkaček v parku u Šembery. Nález 

odcizeného kola – předáno PČR. Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Tuchoraz.  

06. 09. 2008  Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Tuklaty. Dohled na nádraţí při dodrţování 

tabákového zákona. Kontrola osob vracejících se v nočních hodinách z barů a heren.  

08. 09. 2008  Dohled na přechodech v ulici Ţitomířská,Komenského. Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti ra-

darem v obci Doubravčice. Měření rychlosti v Českém Brodě ulice Ruská a Liblice. Sběr injekčních stříka-

ček na vlakovém nádraţí a v ulici Masarykova. 

09. 09. 2008 Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Poříčany a Krupá. Řešení krádeţe zboţí v 

prodejně Diskont Plus – vyřešeno blokově na místě.  

10. 09. 2008 Dohled na přechodech v ulici Ţitomířská,Komenského. Odchyt toulavého psa v ulici Františka Macháčka – 

umístění do kotce na MěÚ Č. Brod a předání psa majiteli. Doručení písemností pro finanční odbor MěÚ 

Český Brod. Oznámení o leţícím muţi v ulici Zborovská – podnapilá osoba, která po výzvě stráţníků ode-

šla domů. 

11. 09. 2008 Dohled na přechodech v ulici Ţitomířská,Komenského. Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti ra-

darem v obci Tuchoraz. Měření rychlosti v Českém Brodě ulice Ruská a Liblice. 

12. 09. 2008      Odchyt těţce zraněného psa v obci Liblice – po převozu do veterinární nemocnice a zjištění ţe jeho zranění 

       nejsou slučitelná se ţivotem, byl pes utracen. Měření rychlosti v Českém Brodě ulice Ruská a Liblice.  

13. 09. 2008  Měření rychlosti v obci Rostoklaty plnění veřejnoprávní smlouvy. Noční kontrola heren a zařízení po Čes-

kém Brodě.  
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15. 09. 2008 Spolupráce s PČR při rodinných rozepřích v ulici Na Cihelně. Vyloučení osoby z přepravy z ČD. 

16. 09. 2008 Řešení krádeţe zboţí v prodejně LIDL – vyřešeno v blokovém řízení. Dohled na nádraţí při dodrţování ta-

bákového zákona. 

17. 09. 2008  Plnění veřejnoprávní smlouvy měření rychlosti radarem v obci Břeţany II. 

18. 09. 2008 Nález dokladů v ulici Suvorovova – předáno na MěÚ Český Brod. 

19. 09. 2008 Kontrola dopravního značení s odborem dopravy. Sběr injekčních stříkaček v parku na Husově náměstí. Ře-

šení krádeţe zboţí v prodejně LIDL – osoba mladší 15 let předáno rodičům. Odchyt psa v obci Zahrady – 

umístěn do kotce na MěÚ.  

20. 09. 2008 Kontrolní činnost v restauracích v Českém Brodě na dodrţování tabákového zákona. Dohled na veřejný po-

řádek při fotbalovém utkání na Kutilce.  

21. 09. 2008 Odchyt dvou štěňat Shar-Pei v ulici Tuchorazská – umístění do kotce na MěÚ Český Brod. 

22. 09. 2008 Odvoz psa a dvou štěňat do útulku v Lysé nad Labem. Řešení krádeţe zboţí v prodejně Plus – osoba mladší 

15 let předáno rodičům 3×. Zadrţení osoby podezřelé z trestného činu – řízení motorového vozidla bez ŘP. 

 26. 09. 2008 Řešení krádeţe zboţí v prodejně Plus – vyřešeno v blokovém řízení. Dohled na nádraţí při dodrţování tabá-

kového zákona.  

29. 09. 2008 Sběr injekčních stříkaček v ulici Šafaříkova. Měření rychlosti v obci Liblice a dohled nad dodrţováním zá-

kazu vjezdu NA. Spolupráce s odborem dopravy při umísťování dopravních značek.  

 30. 09. 2008  Řešení krádeţe zboţí v prodejně Diskont Plus – vyřešeno blokově na místě 2×.  

 

Zvýšená kontrolní činnost hřbitova. Zvýšená kontrolní činnost na nádraţí ohledně pořádku a dodrţování tabákového zákona. 

Upozorňování fyzických a právnických osob na dodrţování místních vyhlášek. Zajišťování provozu parkovacích automatů  

a provozu trţnice. Spolupráce s jednotlivými odbory při MěÚ Český Brod. 

Svoboda Jan 

Upozorňujeme naše občany! 

 
K 31. 12. 2008 končí platnost občanských průkazů vyda-

ných do roku 2003 včetně.  
Tato výměna se ale vztahuje pouze na občanské průkazy bez 

strojově čitelné zóny. Je to ten typ, kde je číslo občanského 

průkazu napsáno na přední straně vpravo nahoře a skládá se 

ze dvou písmen a šestimístného čísla. Z této výměny ale ješ-

tě existuje výjimka a ta se týká občanů narozených před 01. 

01. 1936. Tito občané občanský průkaz měnit nemusí, pokud 

tam mají všechny údaje aktuální a vyznačeno státní občan-

ství. 

Doporučujeme s výměnou občanům zbytečně nečekat, výro-

ba občanského průkazu totiţ trvá 30 dní a také ke konci roku 

budou určitě větší fronty. K výměně je třeba dosavadní ob-

čanský průkaz, 1× fotografie a pokud nejsou v občanském 

průkaze zaznamenány změny (např. změna rodinného sta-

vu), je třeba tyto změny doloţit potřebnými doklady, stejně 

tak, pokud nemá občan v občanském průkaze uvedeného 

partnera a do nového by tento údaj chtěl mít zaznamenaný, 

je nutné vzít nějaký doklad, kde bude uvedeno rodné číslo 

partnera (např. oddací nebo rodný list). 

Petr Dobiaš, Odbor vnitřních věcí, MěÚ Český Brod 

Od ledna 2009 budou mít neplatiči 

povinného ručení ţivot těţší 

 
Od 1. ledna 2009 budou vlastníci a provozovatelé vozi-

del, kteří nemají sjednáno povinné ručení, hradit za 

každý den, kdy nemají vozidlo pojištěno, příspěvek do 

garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). 

Sazba příspěvku se bude podle druhu vozidla pohybo-

vat od 20 do 300 Kč denně. Příspěvek nenahrazuje po-

jištění a pokud tedy bude nepojištěným vozidlem způ-

sobena škoda, zaplatí ji, stejně jako tomu je nyní, oso-

ba za tuto škodu odpovědná. Podle údajů, které má 

ČKP k dispozici, je u nás registrováno přibliţně 850 ti-

síc vozidel bez povinného ručení. 

 

Dejte si věci do pořádku dokud je čas! 

 
Kromě těch, kteří s nepojištěným vozidlem vyjíţdějí na 

silnice a kteří si jsou velmi pravděpodobně porušování zá-

kona dobře vědomi, týkají se zaváděné novinky i těch, kte-

ří nepojištěné vozidlo reálně neprovozují a často si moţná 

ani neuvědomují, ţe přesto porušují zákon. Můţe se jednat  

a příklad o starý nepojízdný automobil, který však jeho 

vlastník neodhlásil z registru vozidel. Dalším případem 

můţe být nedostatečné administrativní ošetření náleţitostí 

souvisejících s prodejem vozidla jiné osobě.  

Pokud je někdo uveden v registru vozidel jako vlastník vo-

zidla a pro toto vozidlo nemá sjednáno povinné ručení, 

měl by buď povinné ručení urychleně sjednat, nebo uvést 

skutečnosti v registru vozidel na pravou míru (například 

nepojízdné vozidlo vyřadit z registru). Od 14. října jsou 

mimo jiné k dispozici stránky www.bezpojisteni.cz nebo 

informační linka 221 772 773, kde veřejnost můţe získat 

podrobné informace o problematice povinného ručení  

a především o nadcházejících změnách. Rychtář, MěÚ 

E-box občanům usnadní třídění  
drobných elektrozařízení 
 
Doslouţila vám ţehlička, varná konvice nebo tranzistorové 
rádio? Víte, ţe do popelnice nepatří, ale kam s ním? 
V současné době máte dvě moţnosti: 
1. odnést je do sběrného dvora Technických sluţeb, Palacké-
ho 339, Český Brod v Út, St, Pá 1300 – 1700 hod. a So 800 – 
1200 hod.  
2. uloţit je v E-boxu. Město Český Brod se ve spolupráci 
se společností ASEKOL rozhodlo usnadnit občanům třídění 

dokončení na následující straně  

http://www.bezpojisteni.cz/
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vyslouţilých malých elektrozařízení. Kaţdý občan má nyní moţnost vzít s sebou starý 

mobil, kalkulačku, varnou konvici, elektrický holicí strojek, kulmu, vyslouţilou ruční vr-

tačku, mixér, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač a ces-

tou do města v přízemí budovy Městského úřadu, nám. Arnošta z Pardubic čp. 56 se jej 

zdarma zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Kolektivní systém ASE-

KOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.  

Do E-boxu nepatří: televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné ţárovky, baterie. 

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení mnoţ-

ství sebraných malých spotřebičů. Ty totiţ většinou končí v komunálním odpadu. Pokud 

se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běţným odpadem 

do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně 

dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu vyuţit. Naopak pokud je elektro-

zařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, ţe drtivá většina vyslouţilého spotřebiče bu-

de opětovně vyuţita. Šetří se tak přírodní zdroje a ţivotní prostředí. Podrobnosti o třídění 

elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz. 

V brzké době bude na stejném místě instalován box na pouţité baterie a akumulátory. 

Tyto je moţné odevzdat rovněţ ve sběrném dvoře TS a v prodejně Elektro HEŘTUS a 

syn, v ulici Krále Jiřího. 

Ilona Tučímová, MěÚ Český Brod, odbor ŢPZ 

PROTIDROGOVÁ PREVENCE V ČESKÉM BRODĚ 
 

V pátek 19. září proběhla informační schůzka s místostarostou města Český Brod panem Bc. Jakubem Nekolným a terénními 

pracovníky o. s. Prostor. Na schůzce došlo k předání průběţné zprávy terénních programů o. s. Prostor za první pololetí roku 

2008.  

Ze zprávy je zřejmé, ţe sluţby terénních programů vyuţilo 

v tomto období 38 klientů. Celkově byly sluţby terénních pro-

gramů vyuţily 184krát. V Českém Brodě bylo vydáno 3256 in-

jekčních stříkaček. V ulicích města Český Brod bylo nalezeno 

a bezpečně odstraněno 140 injekčních stříkaček za první polo-

letí roku 2008. Terénní program o. s. Prostor je financován 

z rozpočtů města Český Brod, Rady vlády pro koordinaci pro-

tidrogové politiky. 

Terénní program je sluţba pro uţivatele drog a občany města 

Český Brod. Občanům města nabízí nástroj pro péči o veřejné 

zdraví, ochranu před infekčními onemocněními HIV a ţlouten-

kou typu C. Nástrojem péče o veřejné zdraví města je sběr in-

jekčního materiálu a monitoring situace na drogové scéně i na 

ulicích jako takových, protoţe v rámci aktivního vyhledávání 

uţivatelů přicházíme do styku i s ostatní populací. 

Sluţby terénních programů o.s. Prostor jsou poskytovány 

v prostředí, kde se uţivatelé běţně pohybují, a nabízí informa-

ce o rizicích uţívání či drog, zdravotní materiál k ochraně 

zdraví, informace o síti sluţeb pro uţivatele drog. 

Sluţby jsou poskytovány občanům města a uţivatelům drog 

anonymně a bez-

platně. 

Lidem, kteří jsou 

ohroţení drogou a 

rodičům jejichţ dě-

ti mají zkušenost 

s drogou, jsou bez-

platně a anonymně 

poskytovány infor-

mace. 

 

Terénní programy o. s. Prostor:  

Telefon: 774 650 030  

PO – PÁ 10:00 – 17:30 (telefonický kontakt pro poskytování informa-

cí)  Email: tp@os-prostor.cz; Web: www.os-prostor.cz  

Ilustrační foto  

a obrázek  

z archivu ČBZ 

http://www.elektrosrot.cz/
mailto:tp@os-prostor.cz
http://www.os-prostor.cz/
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Zahrádkáři u Pivovarského rybníka vysadili nový strom 
 

V prostorách bývalého „psího záchodku“ u Pivovarského rybníka byl díky finančnímu daru českobrodských 

zahrádkářů vysazen vzrostlý dub bahenní, který by měl postupně tvořit novou dominantu tohoto prostoru. 

Jelikoţ místní základní organizace Českého za-

hrádkářského svazu zanikla a na jejím účtu zůstaly 

finanční prostředky, nabídl představitel této organi-

zace, pan Jan Hošek, jejich vyuţití pro zvelebení 

veřejných prostor města. Po vzájemné dohodě byla 

vybrána výše uvedená lokalita, na jejímţ okraji 

musely být letos na jaře vykáceny  vzrostlé smrky. 

Celá plocha byla zrekultivována, oseta trávou a 

uprostřed byl zasazen vzrostlý dub bahenní, který 

v dospělosti dorůstá 15 – 40 metrů výšky.  

Díky finančnímu příspěvku ve výši 11.700 Kč se 

podařilo zvelebit další malý kousek města. Všichni 

věříme, ţe si jej obyvatelé a návštěvníci města bu-

dou váţit a neudělají z něj opět psí záchodek. 

 

Za odbor ţivotního prostředí a zemědělství  

Ing. Rostislav Vodička 

Výběr z kniţních novinek  

za září 2008 

 
Naučná literatura: 
Crook, D. M.: Pilot Spitfiru 

Dvořák, F.: Triumfální cesta na Praţský hrad 

Fiebag, P.: Tajemství Grálu 

Fořt, P.: Mládněte jídlem i po 50! 

Hartl, P.: Obelháni, podvedeni a převychováni 

Johnson, P.: Dějiny 20. století 

Mundy, J. H.: Evropa vrcholného středověku 1150–

1300 

Petrţela, Z.: Nové nápady pro starý papír 

Šircová, I.: S dětmi v přírodě 

Tischlerová, I.: Máte to v hlavě aneb Magie mysli 

Toulky minulostí světa 10. 

Vašíček, A. Na lovu záhad 

Vokáč, P.: Ukradená Mona Lisa a další nejslavnější 

loupeţe 

Zikmund, L.: Ochránkyně praţských ulic 

Zimák, A.: Mezi třemi světadíly I, II 

Ţurman, A. Peking 2008 

Beletrie: 
Bradford, B. T.: Dědicové Havraního útesu 

Březinová, A.: Nehodná dcera rodu Smiřických 

Cimický, J.: Hodiny v mlze 

Deghelt, F.: Ţivot té druhé 

Franck, J.: Polednice  

Harris, J.: Krysařovy střevíce 

Heitz, M.: Sanctum 

Hlinková, K.: Ráj i peklo s boţským Ivanem 

Okénko Městské knihovny 

 
Letos v září vyhlásila Městská knihovna akci Podzimní listová-

ní, výsledkem mělo být zhotovení co nejdelšího řetězu 

z barevných papírových listů. Pro čtenáře našeho dětského oddě-

lení jsme připravili několik druhů předtištěných listů, ze kterých 

si mohli při návštěvě knihovny vybrat a měli za úkol je jakouko-

li výtvarnou technikou dozdobit. K naší velké radosti se zapojili 

i ţáci českobrodských základních škol se svými vyučujícími a 

také děti z mateřského centra Kostička. A tak se malovalo pas-

telkami, vodovkami i voskovkami, lepilo, trhalo, pracovalo 

s papírem i s přírodninami. Uzávěrka dodání hotových prací byla 

v pátek 3. října, pak uţ jsme jen děrovali hotové listy a navazo-

vali je stuţkami do řetězu. 

Celkem se nám sešlo 414 kusů nádherných podzimních listů 

v nejrůznějších barvách, ze kterých jsme vytvořili řetěz dlouhý 

58,23 metrů. Počátkem října jsme v rámci Týdne knihoven tímto 

řetězem ozdobili celou vstupní halu knihovny, protoţe připrave-

ný kmen skutečného stromku byl na mnoţství zhotovených listů 

prostě malý. Listový řetěz bude v prostorách knihovny k vidění 

aţ do konce listopadu, srdečně zveme všechny zájemce na pro-

hlídku a současně děkujeme všem, kteří se zúčastnili a podpořili 

nás!  

Radka Šindelářová, Městská knihovna Český Brod 
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Hubbard, L. R.: Strach 

James, S.: Ztracené memoáry Jane Austenové 

Kavurová, H.: Toxický sqaut 

Körnerová, H. M.: Almuţna jen pro bohaté 

Kvačková, R.: Očima tchyně 

Landsmann, I.: Šestý smysl 

McCarthy, C.: Hranice 

Nix, G.: Sychravá Středa 

North, F.: Rodinná tajemství 

Peinkofer, M.: Plamen z Faru 

Reilly, M.: Posvátné kameny 

Ríša, V.: Conan a srdce Pteionu 

Sardou, R.: Nikdo neunikne 

Sattwood, V.: Záhada Bodleyho knihovny 

Thurnwald, A.: Prokletí Stradarcamu 

Tichá, J.: Jaro klamných iluzí 

Torch, P.: Já, ideální partner 

Váňová, M.: Past 

Wantula, K.: Bílý amulet 

White, M.: Tajemství Medicejů 
Dětská literatura: 

Baumgartner, M.: Velká kníţka pro malé baletky 

Clarke, P.: Letectví 

Fučíková, R.: Jan Amos Komenský 

Garner, A. Čarovný kámen Brisingamenu 

Gonick, L.: Komiksová historie moderního světa 

Jarman, J.: Tajemná kočka Ka a egyptská bohyně 

Kay, S.: Rok se Sárou 

Klabouchová, P.: Upíří kronika 

Nápadník pro šikovné holky 

One, L.: Veselé balonky 

Planeta otázek a odpovědí 

Whitehead, S.: Jak mluvit psí řečí! 

KRAJINOU ČERTOVY BRÁZDY 
Za sv. Prokopem od Šembery k Sázavě  

 

Další z řady netradičních cestopisů, připravovaných spisovatelem Otomarem Dvořákem a fotografkou Marií Holečkovou, za-

vádí čtenáře do oblasti Pošembeří, Kouřimska a Posázaví. Autoři se vydali po stopách sv. Prokopa, nejzáhadnějšího 

z českých patronů, o jehoţ ţivotě se zachovalo více bájí neţ hodnověrných údajů. A zjistili, ţe nemohou pominout světcova 

protihráče čerta, jenţ k němu neoddělitelně patří. Nejen legendární, 20 km dlouhý uměle upravený úvoz Čertovy brázdy, rod-

ná Prokopova Chotouň, Sázavský klášter, či největší hradiště své doby-Kouřim, kterému stačilo jen málo, aby se stalo hlav-

ním městem budoucích Čech, ale také tajemné, pověstmi opředené balvany na Klepci, impozantní Svatováclavské šance nad 

Přistoupimí, stará poutní místa Tismice, Hradešín a Škvorec, osudné bojiště na Lipské hoře – to všechno jsou stopy v krajině, 

mezi nimiţ autoři nacházejí skrytou síť netušených souvislostí. 

 Vţdyť právě říčka Šembera tvořila kdysi významnou hranici mezi samostatnými kníţectvími Zličanů a Čechů. Řada staro-

slovanských hradišť, soustředěná podél jejího toku (Doubravčice, Tismice, Přistoupim a Klučov) se jiţ koncem 7. stol. spojila 

v zárodek prvotního státního útvaru, v jakýsi „Šemberský svaz“, který archeolog Radek Tvrdík definuje jako „obranné, 

správní, hospodářské a patrně i kultovní ústředí Slovanů“. Hradiště na Šembeře a jejích přítocích patří k nejstarším slovan-

ským opevněným sídlům na českém území! 

 Barvité vyprávění Otomara Dvořáka, postavené na autentických záţitcích autorů z navštívených míst, je doplněno desítkami 

barevných, emotivních fotografií Marie Holečkové. Pozoruhodným doslovem knihu obohatil náš přední geolog a filosof Vác-

lav Cílek a „terénní mytolog“ Jan Kroča, předmluvou ji opatřil břevnovský převor P. Prokop Siostrzonek. Zajímavá je i ma-

pová příloha, zpracovaná malířkou Evou Zajícovou.  

Region Pošembeří ve spolupráci s MKIC pořádá ke knize „Krajem Čertovy brázdy“ besedu a to ve čtvrtek 13. 11. 2008 od 

17:30hodin v MKIC, č. 6/I.patro. Na besedě vystoupí jak autor knihy pan Otomar Dvořák, tak i vydavatelka a autorka foto-

grafií paní Marie Holečková. Srdečně zveme.  

Region Pošembeří 

Nahlédnutí do historie města 

Českého Brodu 

 

Úvodem tohoto dopisu 

omlouvám se, ţe jsem tak 

smělý a dovoluii si Vám 

předloţiti níţe uvedené 

k vyřízení, k provedení, 

k zorganisování, k uveřejnění 

v Českobrodském zpravodaji  

a to poţádáním význačného, 

vynikajícího historika města 

Českého Brodu pana PhDr. 

Miloše Dvořáka, zda by 

provedl „nahlédnutí do historie 

města Českého Brodu“ týkající 

se likvidace budov, 

nemovitostí, usedlostí a tím 

vzniku zbytečných, 

nevzhledných, odpudivých 

proluk a to během minulého 

století, století 20. aţ do 

dnešního dne. Děkuji předem 

za kladné vyřízení nejen 

jménem svým, ale především  

i jménem četných, mnohých 

občanů města a jsem  

s pozdravem  

František Kříž, Nová Ves,  

září 2008 

Dopis přetiskujeme v původním 

znění a zatím bez odpovědi.  

red. 
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listopad 2008 Ze škol a organizací 

ČESKOBRODSKÝ ZPRAVOD AJ 

Dne 3. 10. 2008 byly mezi občany města Českého Brodu  

přivítány tyto děti 
Jakub Váňa, Ondra Saska, Sára Manová, Nikola Herinková, Tomáš Coubal, 

Lucie Sedláčková, Barbora Formánková, Kristýna Ševčíková, Aneta Göllnero-

vá, Petr Fischer, Hana Doskočilová, Kateřina Šafrová, Ondřej Novotný, Marek 

Čipera, Pavla Machalová, Matyáš Bláha, Alţběta Tyglová a František Semrád.  

Rodičům blahopřejeme a přejeme jim hodně radosti ze svých dětí.  

 

Významné ţivotní výročí oslavili tito českobrodští občané 
Paní Vlasta Šimonová a pan Václav Ujka. 

Upřímně blahopřejeme a přejeme jim hodně zdraví a pohody do dal-

ších let.                                                                   M. Hladíková, matrika 

Středočeský 

kraj radí 

školákům 

jak třídit 

odpad 

 
Městu Český 

Brod byla 

v letošním roce 

poskytnuta 

z Fondu ţivotního 

prostředí Středočeského kraje dotace na 

podporu projektu: Podpora třídění odpadu na 

školách ve městě Český Brod. 

Cílem tohoto projektu je u dětí většiny 

českobrodských škol vytvořit a upevnit 

návyky směřující ke třídění vyuţitelných 

sloţek komunálního odpadu, neboť tříděním 

odpadu nejen sniţujeme mnoţství odpadu 

ukládaného nenávratně na skládky, ale 

zároveň šetříme suroviny pouţívané na 

výrobky.  

Výše uvedený projekt je součástí dlouhodobé 

snahy českobrodské radnice sniţovat 

mnoţství směsného komunálního odpadu. 

V roce 2007 byl zaveden oddělený sběr 

nápojových kartonů, oddělený sběr barevného 

a bílého skla, ve vybraných lokalitách byly 

obyvatelům nabídnuty kompostéry. Rovněţ 

tyto aktivity byly finančně podpořeny 

Středočeským krajem. 

Obyvatelé a návštěvníci Českého Brodu se 

jistě i v příštích letech dočkají dalších 

vylepšení v oblasti rozumného nakládání 

s odpady. Za odbor ţivotního prostředí  

a zemědělství Ing. Rostislav Vodička 

Divadelní představení KMD 

 
V úterý 17.9. jsme jeli s Klubem mladých diváků 2.ZŠ na diva-

delní představení „Ještě jednou, pane profesore“ do Divadla 

pod Palmovkou.  

 

Děj hry se odehrával v současnosti. Učitel ruské literatury je 

věčný snílek a touţí po lásce. Setká se s muţem, který mu na-

bídne výlet do jeho oblíbeného románu Vojna a mír. Profesor 

přijme nabídku a vydá se za hlavní hrdinkou Natašou Rostovo-

vou. V ten moment se celý děj zamotává. 

Tato komedie s překvapivým koncem se mi velice líbila. Bohu-

ţel, můj celkový dojem z divadla poněkud zhoršili členové 

KMD z jiných škol, kteří se během představení neustále bavili. 

Myslím, ţe přišli o krásné představení.  

 

Bára Peteříková, 8.A 
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Občanské sdruţení LECCOS                                                               
 

Nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod, tel. 321621712, 604251302 

info@leccos.cz, www.leccos.cz  

 

Občanské sdruţení LECCOS nabízí sociální sluţby občanům Českého Brodu a blízkého okolí: registrova-

nou sociální sluţbu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ Klub Zvonice a sluţby Mateřského centra 

Kostička. 

Dnes bych Vám ráda přiblíţila jaké sluţby můţete očekávat od Nízkoprahových zařízení pro děti a mládeţ 

a co nabízí konkrétně klub Zvonice. 

Nízkoprahové kluby pro děti mládeţ – dále NZDM – vznikaly jako reakce na potřebu dětí a mládeţe řešit své problémy 

spojené s dospíváním a trávit volný čas v bezpečném,  podnětném a zajímavém prostředí. Nabídka volnočasových aktivit 

a zázemí  slouţí zejména k navazování kontaktů příchozích s odbornými pracovníky. Děti a mládeţ docházející do volno-

časových klubů řeší problémy týkající se školy, vztahů, zábavy, sexu, dostávají se do konfrontace s drogami, alkoholem, 

kouřením. V NZDM jsou jim poskytnuty informace prostřednictvím letáčků, besed, mohou své otázky konzultovat přímo 

s pracovníky klubů – kontaktními a sociálními pracovníky. Ti se zájemci o sluţbu dále pracují, pomáhají jim při vyřizová-

ní běţných záleţitostí, mohou jim doporučit další návaznou sluţbu. Program klubů je zaměřen téţ na zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, probíhají zde aktivity které pomáhají dětem a mládeţi navazovat vztahy s okolím, 

například díky účasti na různých akcích na veřejnosti. 

NZDM Klub Zvonice je otevřen od pondělí do pátku v odpoledních hodinách. V průměru ho navštíví 15 dětí denně, bě-

hem roku se zde vystřídá 70 různých tváří. Kontaktů – krátkých či delších rozhovorů s dětmi a mládeţí – jsme zaznamenali 

v uplynulém roce 2666. Klub je určen pro děti a mládeţ ve věku od 6 do 20ti let. 

Děti v klubu vyhledávají zprvu volnočasové aktivity a bezpečné prostředí pro setkávání. V Klubu Zvonice nabízíme moţ-

nost zapojit se do konkrétních aktivit, které probíhají vţdy 2 hodiny: klub výtvarný, rukodělný, taneční, hudební, sportu  

a her a komunikace. Individuálně se lze dohodnout na doučování. Dále si mohou zájemci zapůjčit různé hry a pomůcky: 

in-line brusle, kulečník, ping-pong, stolní hry, míče, počítač s připojením na internet, kníţky a časopisy.  Je zde moţné  

i jen tak strávit volný čas, popovídat si mezi sebou. Při první návštěvě klubu jsou příchozí osloveni kontaktním pracovní-

kem, který jim vysvětlí, co lze všechno v klubu najít, co zde lze očekávat a také jaká zde fungují pravidla.  Po navázání 

vztahu s kontaktními a sociálním pracovníkem můţe zájemce konzultovat a očekávat pomoc pracovníků při řešení pro-

blémových situací ve škole, v rodině, ve vztazích.  Návštěvníci mají k dispozici informace o následcích drogových a ji-

ných závislostí, o bezpečném sexu. Mohou se zapojit do spontánní či plánovaných tematických rozhovorů: o kamarád-

ství, o šikaně, o drogách, o důvěře. 

Děti a mládeţ z Klubu Zvonice se podílí na pořádání akcí pro veřejnost ve městě, jako je Den dětí, Drakiáda, Adventní 

průvod světýlek a dalších. 

V současné době pracuje v NZDM Klub Zvonice na zkrácený úvazek koordinátor, kontaktní a sociální pracovník, pět lek-

torů volnočasových aktivit a dva dobrovolníci. (Dobrovolnice z EU zde pomáhají v rámci projektu Evropské dobrovolné 

sluţby jiţ třetím rokem). 

NZDM Klub Zvonice najdete v budově bývalé zvonice, v parku v Jungmannově ulici v Českém Brodě. 

Vyuţití sociální sluţby NZDM je bezplatné. 

Kontakt: Klub Zvonice, koordinátor Jaroslav Nouza,  602 405 527, nouza.jaroslav@tiscali.cz 

 
 

 

V příštím čísle Českobrodského zpravodaje se dozvíte o sluţbách, které poskytuje Mateřské centrum Kostička. 

 
Jana Kratochvílová 

Program NZDM Klub Zvonice 

  15.30 - 19 h 

  16 - 18 h   

Pondělí 
Volný klub 

Sport a hry   

Úterý 
Volný klub 

Výtvarka   

Středa 
Volný klub 

Ruční práce   

Čtvrtek 
Volný klub 

Komunikace   

Pátek Klub pro děti starší 12-ti let „Nuď se jak umíš“ 

Město Český Brod rozvíjí úkoly ze 

Strategického plánu a komunitně 

plánuje sociální sluţby. Pokud máte 

zájem ovlivnit sociální politiku 

města nebo získat více informací 

obraťte se na Veroniku Svěcenou, 

DiS. koordinátorku plánování 

sociálních sluţeb, 

svecena@cesbrod.cz nebo telefon 

321 612 124. Více informací 

naleznete na webových stránkách 

www.cesbrod.cz    

mailto:info@leccos.cz
http://www.leccos.cz/
mailto:nouza.jaroslav@tiscali.cz
mailto:svecena@cesbrod.cz
http://www.cesbrod.cz/
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Děti z 2. ZŠ píší o svých dojmech z výletu 

do libereckého IQ CENTRA 
 

Bára Peteříková – Musím se přiznat, ţe se mi na školní výlet 

do IQ centra moc nechtělo, ale kdybych nejela, přišla bych  

o krásný záţitek a mnoho zajímavých věcí, které jsem se 

dozvěděla. Velice mě překvapil nápad s invalidními vozíky. 

Centrum poskytlo svým návštěvníkům moţnost nahlídnout 

do světa vozíčkářů. Zajímavý byl také nápad s tunelem, který 

měl oklamat naše smysly, a kaţdý v něm najednou ztrácel 

rovnováhu. Centrum bylo plné hlavolamů a hádanek. 

Nakonec jsem byla ráda, ţe jsem jela. Celé centrum bylo 

hodně inspirativní a nápadité. 

David Kachel – Podle názvu si pomyslíte, ţe centrum je pro 

nějaké chytrolíny a musíte si tam jen lámat hlavu, ale po 

vstupu zjistíte, ţe to tak vůbec není. Centrum je plné 

zábavných věcí jako kolečkové křeslo, hasičská tyč, můţete 

dělat obrovské bubliny nebo skládat hlavolamy, projdete 

zrcadlovým bludištěm, vyzkoušíte si světelné efekty. Je tam 

hodně zajímavých pokusů a přeludů. Můţete si zahrát nebo 

jen tak okukovat staré věci, např. starý počítač, DJ pult atd. 

Martin Palma – IQ centrum se mi velmi líbilo. Myslím, ţe je 

velmi poučné, zábavné. Já jsem si IQ centrum moc uţil  

a můţu ho všem doporučit. Nejvíce se mi líbila moţnost 

vyzkoušet si invalidní vozík a myslím, ţe by si to měl 

vyzkoušet kaţdý, protoţe někteří lidé si neuvědomují, jak to 

tito handicapovaní lidé mají těţké. Lidé v IQ centru byli moc 

milí, paní průvodkyně nám doporučila hlavní zajímavosti. 

Denisa Foučková – Cesta do Liberce byla velmi pohodlná, 

protoţe jsme jeli autobusem společně se 7. B. IQ centrum 

samo bylo nádherné, zajímavé, zábavné, ale i přes to všechno 

nás vzdělávalo. Tři hodiny strávené v tomto centru nebyly 

marné. Líbil se mi velice zrcadlový labyrint a průchod točící 

se tmavou chodbou po můstku, kde se nám váţně zamotala 

hlava. Také vodní část, ve které jsme si mohli postavit různá 

vodní díla, byla bezvadná. Nebo část se světelnými jevy. 

Nejvíce se mi líbily různé optické klamy, rozmístěné všude 

moţně po areálu. Také cesta zpět na mě působila velice 

pozitivně. Po celou dobu panovala úţasná atmosféra, to asi 

díky naprosto super kolektivu. 

Pavel Koudela – V tomto IQ centru se neměří IQ, jak by si 

mohl někdo myslet. Ale v tomto centru si můţete vyzkoušet 

různé pokusy, také si můţete sloţit některý z hlavolamů, 

zajezdit si na invalidním vozíčku anebo se můţete projít 

v zrcadlovém bludišti, na jehoţ konci se nachází oválná 

místnost, kde se vám úplně spletou smysly. Nejvíce se mi 

líbila temná místnost s několika elektrickými jádry a 

fotobuňkou, nebo vodní místnost, ve které byly vodní mlýny, 

které se musí roztočit, a také vodní pumpy, které poháněly 

vodní kola. Toto IQ centrum se mi velmi líbilo, neboť zde 

byla spousta fyzikálních zajímavostí a mnoho dobré zábavy 

propojené s pokusy. 

Děti z 2. ZŠ Český Brod 

Lehkoatletické závody „Kinderiáda“ 

 
V úterý 23. 9. 2008 se naše škola 1. ZŠ Ţitomířská 885 jiţ 

poněkolikáté zúčastnila lehkoatletických závodů 

KINDERIÁDA v Čáslavi. 

Letos závodilo rekordních 36 škol z celého Středočeského 

kraje. Za kaţdou školu soutěţí osmičlenná smíšená 

druţstva sloţená ze ţáků druhých aţ pátých tříd. 

Velkou hvězdou byla (a nejen letos) Markéta Slivová z 5. 

A. Všestranná sportovkyně, která se věnuje především 

tenisu, zvítězila ve své kategorii rozdílem třídy. Šedesátku 

zaběhla za 9.81 sec. a ve skoku dalekém dolétla do 

vzdálenosti 380 cm, a to ještě zaostala o dvacet centimetrů 

za svým čtyřmetrovým „osobákem“. 

Sklidila tak uznání i hlavní patronky, mistryně světa a 

drţitelky 25 let starého a stále nepřekonaného světového 

rekordu Jarmily Kratochvílové. Přispěla tak velkým dílem k 

celkovému skvělému jedenáctému místu naší školy.  

Blahopřejeme! 

Radek Holeček 

Otevření umělé lezecké stěny 
 

V pondělí 6. 10. 2008 v 14:00 byla slavnostně otevřena 

umělá lezecká stěna na ZŠ Ţitomířská v tělocvičně na 

budově Chanos.  

Stěna vznikla za přispění Středočeského kraje – fond sportu 

a volného času, Města Český Brod a firmy Elektrizace 

ţeleznic Praha.  

Na úvod slavnostního otevření zazpívaly děti z pěveckého 

krouţku paní učitelky Jedličkové. Pak následovaly ukázky 

lezení ţáků, kteří navštěvují lezecké krouţky, po všech 

ukázkách si mohli stěnu všichni vyzkoušet. Této moţnosti 

vyuţily převáţně děti. Pro všechny bylo připraveno 

občerstvení a káva.  

Zahájení se zúčastnilo velké mnoţství lidí a tento zájem nás 

velice těší. Podařilo se nám tak rozšířit nabídku nejen pro 

naše ţáky, ale i pro veřejnost.  

Stěna bude přístupná pro veřejnost: čtvrtek 16:30 – 

20:00 a neděle: 9:00 – 20:00. Informace o provozu: 

js.ucitel@email.cz nebo tel: 775330744. 
V případě zájmu volejte nebo pište, stěnu lze zpřístupnit 

pro kolektivy i v jiných dnech. Sledujte naše internetové 

stránky: www.cesbrod.cz/zs. Jiří Slavík 

http://www.cesbrod.cz/zs
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Návštěvou v TPCA 

Ţáci devátých tříd 2. ZŠ navštívili v souvislosti s profesní orientací kolínskou automobilku TPCA. Nabízíme jejich 

postřehy, záţitky a komentáře. 

 
Jan Košata – Ve středu 1. října 2008 jsme byli v automobilce TPCA (Toyota, Peugeot, Citroën). Po dvacetiminutovém čeká-

ní před budovou nás přivedli do promítací místnosti. Zhlédli jsme 2 filmy o výrobě aut, kde se tradičně slova „zákazník“ a 

„kvalita“ opakovala kaţdou chvíli. Pak jsme dostali helmy, brýle, sluchátka, vysílačky. Rozdělili nás do dvou „vláčků“ a jez-

dili jsme skrz naskrz automobilkou. Viděli jsme všechny části výroby, kromě lakování. Bylo tam mně lidí, neţ jsme čekali, 

práci dělali roboti. Prohlídka trvala asi půl hodiny. Po prohlídce nás vyvedli ven. Prohlídka TPCA byla zajímavá, ale celkem 

krátká. Všem se ale líbila. 

Anna Vostruhová – Minulý týden byla naše třída v TPCA. Myslím, ţe budu mluvit za všechny, kdyţ napíšu, ţe se nám tam 

moc líbilo. Na začátku prohlídky jsme zhlédli krátký film o výrobě aut v továrně. 

Potom jsme všichni dostali sluchátka a ţluté ochranné helmy (samozřejmě se v nich kaţdý musel vyfotit).  

Po velkolepém focení jsme nasedli do malých vláčků a objíţděli jsme celou továrnu. Do sluchátek nám při tom pouštěli infor-

mace o tom, co se tam na jakém místě děje. Mě nejvíc zaujalo, ţe v továrně je více neţ 200 robotů, a taky to, jaký mají všude 

pořádek a klid i přes to, ţe je celá fabrika tak veliká. 

Roman Frodl – Ve středu 1. 10. 2008 jsme jeli do TPCA. Sám jsem to nevěděl, ale zkratka TPCA znamená: Toyota, Peuge-

ot, Citroën Automobiles. Uţ asi tak 10 km od Kolína jsem na dálku viděl ohromný objekt. Parkoviště bylo tak velké asi jako 

čtyři fotbalová hřiště. Bohuţel všude stály jenom tři druhy aut – TPC. Kdyţ jsme dostali vysílačky na krk, seřadili nás a přešli 

jsme do výrobny. Tam nás čekali dva starší pánové a chvíli nás poučovali o chodu automobilky. Pak jsme dostali ţluté přilby, 

brýle a sluchátka, do kterých nám pouštěli informace. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a nasedli do vláčků. Po cestě automo-

bilkou jsme projíţděli budovou. Nad hlavou nám projíţděla dokončená i nedokončená auta, jeli jsme kolem svářecích linek, 

lakovny… Nejlepší bylo, jak upevňovali do aut topení a klimatizace. Kdyţ byla nějaká závada, tak po stranách haly byly ţlu-

té šňůrky, za které se zatáhlo, a přiběhl hlavní mechanik a závadu vyřešil. Pokud se nemýlím, tak denně tato automobilka vy-

robí aţ 1050 aut, ročně pak 300 000 aut.                                                                                                   Ţáci devátých tříd 2. ZŠ 
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Šemberská dvanáctka 

 
V sobotu 27. září 2008 uspořádalo naše skautské středisko „Ing. Ládi Nováka“ jiţ tradiční (konal se 28. ročník) turistického 

závodu Šemberská dvanáctka. 

Závodily dvoučlenné hlídky rozdělené podle věku a pohlaví, které změřily své síly ve dvanácti klasických tábornických disci-

plínách, jako je překonávání překáţkové dráhy, vázání uzlů, orientace v mapě, řezání a štípání dřeva či střelba ze vzduchov-

ky. 

Zúčastnily se oddíly obou českobrodských skautských středisek (od nás i od Psohlavců) a ze střediska Bílý los z Prahy. 

Celkové vítězství a tím pádem i putovní cena letos opět náleţí domácím, tedy našemu středisku. 

Pro zajímavost dodáváme zprávu o závodě, jak jej proţil jeden z pořadatelů – zástupce vůdce smečky vlčat, tedy našich nej-

menších kluků. Jména, data a místa tentokrát nejsou smyšlená, ale skutečná 

Je 16:00, pátek dne 26. 9. Léta Páně 2008 a já se scházím s Vénou, Járou a Šéfem u naší klubovny, abychom připravili věci 

na pořádání „Šemberské 12“. Během přípravy přicházejí další členové našeho střediska, aby se taky zapojili do příprav. Vše 

nakládáme na naše připravené Áro s vozejkem. Po chvíli příprav vyráţíme na místo činu do Dolánek za obcí Zahrady. Kdyţ 

doráţíme na místo určení, začínáme sundávat věci z vozejku. Poté vyráţím já, Šéf, Radunka a Jára na označení cesty fáborky. 

Po dokončení označení trasy a několika málo prací na překáţkách vyráţíme domů. Následujícího mířím opět ke klubovně, 

kde čekám na vlčata, která jdou soutěţit. Doráţí i vedoucí oddílu Tom a zástupce Adam. Společně vyráţíme směr Dolánky. 

V Dolánkách děti rozdělujeme do skupin po dvou a já s Klobem dostáváme na starosti kontrolu disciplíny Šplh a Lanová láv-

ka. Přemisťujeme se na ni a čekáme, neţ dorazí první soutěţící. Já si dlouhou chvíli krátím cvičením s lasem a Klobe odpo-

činkem. Po proběhnutí údajně poslední hlídky vše balíme a jdeme na start. Bohuţel se dozvídám, ţe na trati je ještě jedna 

hlídka, která se ztratila a tak pro ně vyráţíme společně s Haničkou, nacházíme je a posíláme dál. Poté se pomalu všechno ba-

lí a jdou se počítat a vyhlašovat výsledky. Putovní trofej opět vyhrává naše středisko. Všichni se zase těší na příští ročník 

Šemberské 12.  

Pavel Corradini – Korádo, Jiří Portl – Harry; skautské středisko „Ing. Ládi Nováka“ Český Brod 

 

Více, včetně více fotografií, naleznete na  

www.cesbrod.cz/skaut7 
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Vytrvalostní závody motocyklů-Czech Endurance 

Cup 2008 

 
V průběhu loňské zimy se dali dohromady čtyři motorkáři z Kolínska – Lukáš 

Šebesta, Ivan Polák, Pavel Štolba z Českého Brodu, Přemek Král z Kolína  

a domluvili se na účasti v prestiţním seriálu teamových vytrvalostních motocy-

klových závodů Czech Endurance Cup 2008. Tyto závody se jezdí na 4 nebo 6 

hodin od května do září.  

Náš team se jich zúčastnil pod názvem Mechanic Toys a se startovním číslem 

131 (foto)  Závodilo se na automotodromech v Mostě, Brně a máme za sebou 

také první mezinárodní zkušenost z maďarského Hungaroringu. Závodů se 

účastní podle propustnosti tratí od 58 do 64 teamů a dělí se na jezdce se závod-

ní licencí a bez licence, dále podle obsahu motocyklů na supersporty a superbi-

ky. Všechny teamy startují hromadně dle dosaţených časů v dopoledním tré-

ninku, tzv. systémem Le Mans. Náš team neponechal nic náhodě a snaţil se 

dobře připravit motocykly po stránce technické a jezdce po stránce fyzické neb 

jsou tyto závody velmi náročné. Nedělali jsme si příliš vysoké ambice, šlo nám 

hlavně o dobrou partu a radost z relativně bezpečného jeţdění nicméně dobrá 

příprava přinesla své ovoce a náš team se pokaţdé pohyboval v první polovině 

celkové výsledkové listiny a na předních příčkách v naší kategorii superbiky 

bez licence. V boxu panovala výborná atmosféra k čemuţ také přispěla skupina 

našich fanoušků, kteří se za námi v průběhu celé sezóny vydávali za coţ jsme 

jim velmi vděčni!. Nejvíc se nám dařilo v posledním závodě-šestihodinovce 

v Brně dne 25. 9. kde jsme získali první pódiové umístění za 3. místo 

v kategorii (viz foto 2) a obsadili celkové 10. místo z 64 teamů. Závěrem bych 

rád za skvělou práci v průběhu celé sezóny poděkoval našim mechanikům 

Honzovi Lambertovi a Martinu Pernekrovi. Jiţ teď se těšíme na příští ročník!  

Sportu zdar a motorismu zvlášť!  

 

Více info na www.cec.cz a více foto na www.fotorejda.com 

Co vše MKIC nabízí  

v prodeji 

 
Posázavská cyklotrasa 
První z edice dálkových cyklotras 

– nové řady průvodců. Čtrnáct 

listů podrobných map ve skládač-

ce, doplněných itinerářem a 

podrobnými informacemi o zají-

mavostech, ubytování, stravová-

ní, servisech a dalších uţitečných 

věcech, které cyklista na svém 

putování po krajině nepostrádá.K 

tomu výškové profily, údaje o 

převýšení a kilometráţi, fotogra-

fie a samozřejmě klasifikace po-

vrchů. Prodejní cena 115 Kč. 

Knihu Krajinou Čertovy 

brázdy 
Za sv. Prokopem od Šembery 

k Sázavě od autorů Otomara 

Dvořáka a  Marie Holečkové. 

Knihu doporučujeme jako zají-

mavý dárek k doplnění či upřes-

nění našich vědomostí o našem 

kraji. Prodejní cena 220 Kč. 

Zdenka Bočková 

http://www.cec.cz/
http://www.fotorejda.com/
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Cyklo-turistický klub ACFR 11 – časovka do vrchu NA TRUBA 
Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Města Český Brod. 

   

     Dne 20.09.2008 pořádal náš klub jiţ XVI. ročník tradičního cyklistického závodu do vrchu – Českobrodská posvícenská 

časovka NA TRUBA. Počasí nám  příliš nepřálo neboť bylo zataţeno na pokraji deště a teplota byla pouze kolem 8o. C. Toto 

se projevilo i na počtu závodníků. Ráno jsme se začali scházet po 07,00 hod. v ATC SUS-Lonská u Podvinečného rybníka, 

kde Hana a Ivana Rybářovy vydávaly startovní čísla příchozím závodníkům a tyto dále zapisovaly do startovní listiny a pří-

slušných kategorií. 

     Po 10,00 hod. jsme se přesunuli všichni na start a to ke Kamennému mostu a to poblíţe místa, kde se dříve pálili milíře. 

Na startovní listině bylo zapsáno celkem 38 závodníků coţ je oproti loňskému ročníku o 13 závodníků méně. 

     Začátek závodu – samotný start byl v 10,30 hodin. 

     Po dojetí všech závodníků do cíle jsme se opět přesunuli do autokempu, kde p. Štolba Václav společně s Rybářovou Iva-

nou  dávali dohromady výsledkovou listinu s tímto celkovým umístěním-pořadím na prvních třech místech:  

1. místo Babica Milan  Vsetín  s časem 5,47 minut  

2. místo Kadlec Rudolf  z KPO s časem 6,03 minut 

3. místo Sussmilich Jiří  Škvorec s časem 6,22 minut  

Z CTK ACFR 11 jsme se umístili takto 

16. místo Ropek Jiří  s časem  7,51 minut 

24. místo Kořínek Jaroslav s časem  9,24 minut 

25. místo Bázlík Milan s časem  9,29 minut 

29. místo Olexa Jaromír s časem 10,36 minut  

Dále se v jednotlivých kategoriích na prvních třech místech umístili 

Kategorie A do 15ti let  

1. místo Brichta Jakub  Přišimasy s časem  7,25 minut 

2. místo Čokrtová Kateřina  Český Brod s časem  8,51 minut 

3. místo Kříţ Jan   Vinařice s časem 10,47 minut  

Kategorie B do 20ti let – pouze dva závodníci 

1. místo Vostřes Vladimír  Český Brod s časem 6,35 minut 

2. místo Čokrtová Eva  Český Brod s časem 8,22 minut 

 Kategorie C do 35ti let 

1. místo Babica Milan  Vsetín s časem 5,47 minut 

2. místo Kadlec Rudolf   z KPO s časem 6,03 minut 

3. místo Humplík Jiří  z H-H Smíchov s časem 6,34 minut  

Kategorie D od 36 do 45 let (veteráni I.) 

1. místo Sussmilich Jiří  Škvorec s časem 6,22 minut 

2. místo Kříţ Petr   Vinařice s časem 6,37 minut 

3. místo Rybář Petr   AMV Český Brod s časem 6,43 mi-

nut  

Kategorie E od 46 do 55 let (veteráni II.) 

1. místo Ropek Jiří    CTK ACFR 11 s časem 7,51 minut 

2. místo Novotný Stanislav   Český Brod s časem 9,13 minut 

3. místo Kořínek Jaroslav   CTK ACFR 11 s časem 9,24 minut 

Kategorie F od 56 do 59 let (veteráni III.) 

1. místo Staněk Ladislav  Old boys s časem 7,14 minut 

2. místo Bázlík Milan   CTK ACFR 11 s časem 9,29 minut 

3. místo Boháček Josef  Old boys  s časem 9,42 minut 

Kategorie G od 60ti let a výše (veteráni IV.) 

1. místo Novák Petr           Mastercam s časem  7,45 minut 

2. místo Šturc Miloslav       ACC M.Boleslav s časem  7,58 minut 

3. místo Doleţal František    Český Brod s časem 10,54 minut 

     Nad samotným závodem, aby vše probíhalo v patřičných regulích bděl náš nekompromisní, ale laskavý ředitel závodu  

p. Bázlík Milan. Za CTK ACFR 11 blahopřeji všem závodníkům k dosaţeným výsledkům a děkuji jim za jejich účast na 

tomto závodě. 

     Poděkování patří téţ sponzorům této akce – Stavokonstrukce Český Brod a  ACE a.s. Praha. 

     Dále je třeba poděkovat p. Václavu Štolbovi z oddílu cyklistiky a jeho týmu za vzorné a bezchybné zpracovaní výsledků  

a výsledkových listin. Poděkování téţ patří p. Oldřichu Susovi a pí. Haničce Loňské z  ATC u Podvinečného rybníka za pro-

půjčení venkovních a vnitřních prostor v době konání závodu a dále za jejich bezchybnou obsluhu. 

     V neposlední řadě je třeba poděkovat všem členům klubu CTK ACFR 11, týká se to členů, kteří jako pořadatelé zajišťo-

vali perfektní a nerušený chod celého průběhu závodu, ale hlavně těm členům našeho klubu, kteří se závodů samotných zú-

častnili. 

     S pozdravem SPORTU ZDAR a cyklistice v našem regionu zvláště se celý Cyklo-turistický klub ACFR 11 těší na příští 

jiţ XVII. ročník tohoto závodu. Za CTK ACFR 11 prezident Olexa Jaromír  

ilustrační foto z archivu ČBZ 
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V letošním roce oslaví dlouholetý člen a starosta dobrovolných hasičů v Českém Brodě pan  

Antonín Bek  

šedesátileté trvání u hasičského sboru. Jiţ od učení automechanikem u p. Zlatohlávka, který byl tč. starosta 

u hasičů, ho „hasiččina“ lákala. K hasičům nastoupil v r. 1947, s jednoletou zkušební dobou, kde vykonával 

řadového hasiče. V r. 1950 absolvoval třítýdenní strojnický kurz ve Velvarech a od té doby byl zařazen jako 

řidič strojník. V r. 1953 byl zvolen starostou sboru a tuto funkci vykonává dodnes. Je nositelem mnoha me-

dailí, aţ po nejvyšší „ Zaslouţilý hasič“ a odznaku sv. Florián patron hasičů. Aktivně se zúčastňoval výjez-

du k poţárům aţ do r. 1984, kdy veškerou represi převzal profesionální sbor. Od té doby se s dobrovolnými 

hasiči zúčastňuje hasičských soutěţí. Se svojí „Andulkou“ (hasičské auto Praga AN veterán z r. 1929),  

o kterou se pečlivě stará, zajíţdí na různá výročí hasičských sborů a s touto historickou technikou reprezen-

tuje hasiče a naše město. Do dalších let mu přejeme hodně zdraví a pracovního elánu. 

Za Sbor dobrovolných hasičů Jaroslav Šimek a kamarádi 

Jubileum u dobrovolných hasičů 

Antonín Bek se svou Andulkou, první zprava. Foto Zdenka Bočková v roce 2004 

Vox Bohemica zve na koncert pořádaný ke svátku sv. Cecílie  

Den hudby 

v sobotu 22.11.2008 do kostela sv. Gotharda  
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Čtyři otázky a čtyři odpovědi 

 
1 . Kdo vybíral společnost, která provozuje nemocnici v Českém 

Brodě? 

2 . Silnici v Jungmannově ulici, měli opravit a dát do pořádku do 

půlky listopadu, jenomţe tam jeden pracoval a tři se na něj koukali. 

Bude ta firma platit nějaké penále? 

3 . Mluvila jsem s protidrogovou koordinátorkou p. Bendovou  

o hřišti v parku u Šembery. Řekla mi, ţe se tam se mnou nepůjde 

podívat, jak ho ničí feťáci. Zajímala by mě přesná náplň, její práce. 

4 . Lidové byty jsou tunel jako vrata, jak to, ţe jejich nabídka je 

stále na internetových stránkách města? 

Předem děkuji za odpověď. 

J. Břečková 

1 . Společnost provozující nemocnici vybralo jednomyslně 

zastupitelstvo města na základně řádného výběrového řízení. 

2 . V případě rekonstrukce ulice Jungmannova nebylo uplatňováno 

ţádné penále. 

3 . V náplni práce má tato pracovnice povinnosti kurátora pro 

dospělé, agendu příspěvků na péči, práci protidrogového 

koordinátora a řešení přestupků na jí svěřených úsecích. 

4 . Nabídka na internetových stránkách města na tento projekt není. 

Nekolný  

Oprava 

 
Redakce se omlouvá autorovi s čtenářům za chybu 

v sazbě článku o českobrodských farářích od pana 

Mrvíka v minulém čísle ČBZ. Titulek má správně 

znít „plebani bohemobrodenses“, tedy s koncov-

kou -es a nikoliv –is. Prosíme čtenáře, aby si tuto 

chybu ve svých výtiscích opravili. Děkujeme. red. 

Poděkování 
 

Děkuji Městskému úřadu v Českém Brodě za 

dárek a přání s podpisem pana starosty k mým  

93. narozeninám. Vašák Albín 

Předplatné Českobrodského 

zpravodaje na  rok 2009 

 
Odběratelé z  Českého Brodu uhradí  99 Kč za 11 

čísel. 

Odběratelé mimo Český Brod (zasílání poštou) 

uhradí 275 Kč za 11 čísel. 

Předplatné je nutné uhradit nejpozději do 

31.12.2008. Částku lze uhradit v hotovosti 

v  přízemí budovy Městského kulturního a 

informačního centra, provozní doba pondělí – 

pátek 8.00 – 17.00 hodin. 

Po dohodě také převodem z bankovního účtu. 

Dotazy, informace na tel. 321 612 217 – 9, 

604 571 208  e-mail: mkic@cesbrod.cz, 

cbz@cesbrod.cz. Zdenka Bočková 

Vánoční výstava ZŠ Ţitomířská 885 
 

Český Brod Městské kulturní a informační 

centrum – Šatlava.  
Slavnostní vernisáţ bude ve čtvrtek 4. 12. 2008  

v 14.30 hod. Výstava potrvá do 31. 12. 2008.  

Zdenka Bočková 

Výzva 

Kalendárium akcí 2009 

 
Chystáte významnou nebo zajímavou kulturní, 

sportovní nebo společenskou akci? Zapojte se do 

připravovaného tradičního kalendáře akcí Českého 

Brodu 2009, který bude otištěn v Českobrodském 

zpravodaji začátkem příštího roku a bude 

aktualizovaný k dispozici na webových stránkách 

MKIC. 

Informace o akci zašlete nejlépe v elektronické 

podobě do konce roku na e-mail: 

mkic@cesbrod.cz, nebo zavolejte na tel. 

321 612 217 – 20) anebo doručte osobně na 

známou adresu MKIC v Českém Brodě. 

Zdenka Bočková, řed. MKIC 

Český Brod 2008 

 
VI. ročník otevřeného turnaje v rapid šachu „Český Brod 2008“ 

uspořádal 27. září 2008 šachový oddíl T. J. SOKOL Český Brod.  

I kdyţ je tento turnaj určen převáţně pro dospělé, v letošním ročníku 

byla mezi účastníky v hojném počtu zastoupena i mládeţ. Hrálo se 

švýcarským systémem, který umoţňuje, aby si v jednom turnaji 

spolu zahráli hráči rozdílného věku a výkonnosti. Tento rok se hrálo 

také o finanční ceny, za coţ patří dík městu Český Brod, které soutěţ 

sponzorovalo. K prestiţi turnaje jistě přispěla i účast starosty města 

pana Jaromíra Fischera, který přišel účastníky pozdravit při jeho 

zahájení. Soutěţ řídili a o její hladký průběh se postarali Zuzana 

Koudelková, Ing. Jiří Čihák, Ing. Zdeněk Chybný, Ing. Ivan 

Koudelka a Ing. Miroslav Urban. Velmi dobře fungovalo  

i občerstvení, které zajistily členky SOKOLA, sestry Bašusová a 

Lambertová. Přední místa 56 – členného startovního pole obsadili 

hráči ligového ŠK Zikuda. Turnov. Vítězem se stal hráč mistrovské 

třídy Vladimír Vltavský před Josefem Kopalem a na 3. místě se 

umístil dvojnásobný vítěz předchozích ročníků Ondřej Matras z ŠK 

Bohnice. Cenu pro nejlépe umístěného seniora získal Radoslav 

Doleţal z TJ BIOMEDICA Říčany a mezi juniory byl nejlepší Pavel 

Postupa z JOLY Lysá nad Labem. Cenu pro nejlépe umístěného 

hráče ţupy Barákovy získal Vít Moravec z pořádajícího oddílu, 

letošní přeborník Středočeského kraje v kategorii juniorů do 18 let.  

V hodnocení druţstev si nejlépe vedli šachisté ŠK Zikuda Turnov, 

na stupně vítězů se ještě dostala druţstva JOLY Lysé nad Labem  

a SOKOLa Český Brod, které hrálo ve sloţení Vít Moravec, Jiří 

Valtera, Vladimír Fabián a Jan Fiala. 

Šachový oddíl zve do svých řad zájemce o královskou hru z řad 

dospělých a mládeţe, začátečníky i pokročilé. Hrací dny pro mládeţ 

jsou v úterý a v pátek od 17,00 do 18,00 hodin v klubovně 

sokolovny, dospělí hrají v pátek od 20,00 hodin, více na 

www;sokolceskybrod.cz. 

Za Šachový oddíl T. J. SOKOL Český Brod Zuzana Koudelková  

a Zdeněk Chybný 

mailto:mkic@cesbrod.cz
mailto:mkic@cesbrod.cz
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O řepě, městě a cukru 

 
Podzim se svým typickým počasím vyvolává v nás nostalgii a s tím související návraty paměti k minulosti. Dnes, jdeme-li 

„nádraţkou“, zahudrujeme nad znovu rozkopanými chodníky. Zde však musíme zapojit ochabující paměť a uvědomit si, jak 

tyto chodníky, ulice a silnice vypadaly před padesáti, čtyřiceti či třiceti lety. Pojďme se projít po Českém Brodě v této době, 

pojďme se vrátit zpátky. Jen tak, pro vzpomínku. 

 

Podzim pro Český Brod byl tehdy 

ve znamení řepy, nejvíce té cuk-

rové, méně jiţ krmné. Řepná 

kampaň začínala na polích kolem 

celého města, byli jsme centrem 

řepařské oblasti. Sklizeň řepy za-

hrnovala několik fází. Nejdříve 

byla řepa vyorána, následně ručně 

nakupena do hromádek bulvami 

dovnitř, chrástem (listy) vně hro-

mádky. V další fázi byl řepě srpy 

amputován chrást a od této chvíle 

měla kaţdá část řepy cukrové 

(bulva, chrást) jiný osud. Chrást 

se stával buď přímo krmivem pro 

zvířata, nebo součást jeho směsí. 

Ponejvíce byl konzervován silá-

ţováním. Nejdůleţitější pro naše 

město byly bulvy řepy, ty 

v období října aţ prosince, přímo 

dostaly nad městem nadvládu. Za-

čalo to jejich sváţením do cukrovaru. Všechny silnice vedoucí do města a silnice ve městě vedoucí k cukrovaru byly v tu do-

bu ne šedé, ale hnědé. To nádherné blátíčko, ta kašička byla všude, nejvíce na našich botách, ale i, bohuţel, na kabátech a na 

domech lemující tyto cesty. Kdyţ hodně mrholilo nebo lehce pršelo, bylo město hnědé. Nejčastěji nošenou obuví v tomto ob-

dobí byly galoše, módním hitem dam a dívek ty šedé, ne neprávem zvané „šedý mor“. Páni a kluci volili praktičtější černé. 

Zahájení řepné kampaně v cukrovaru nám nikdy nemohlo ujít a o tom nás hned nekompromisně informoval náš nos. Na ty-

pickou „vůni“ nelze nikdy zapomenout. Takţe zde máme jiţ blátíčko, smrádeček a posledním stadiem pro silnice bylo odvá-

ţení kapajících a kouřících „řízků“. Tento zbytek z bulv řepy po odstranění řepné cukrové šťávy se vozil zpět k pěstitelům 

řepy a spolu s chrástem či jinými „výţivnými“ přísadami byl ukládán a pěchován do siláţních jam k mléčnému kvašení – 

konzervaci. Podobně jako doma zelí či okurky rychlokvašky. Někdy se stalo, ţe kvašení se zvrhlo a místo mléčného převáţi-

lo máselné. A to byla teprve „vůně“. Odváţení „řízků“ probíhalo jiţ v době, kdy mrzlo, a na zmrzlém blátíčku namrzala ka-

pající páchnoucí šťáva, takţe taková „nádraţka“ by se dala dnešní terminologií připodobnit ke crosové dráze. 

V této době se hodně kartáčovalo bláto z kabátů, „rejţákovali“ jsme boty, zacpávali jsme si nosy a klouzali se po kaluţích  

z řízků. Řízky však pro nás děti byly zároveň zdrojem, z dnešního pohledu pochybných, podzimních radovánek. Co nádher-

ných soubojů, veselého řádění a bujné fantazie jsme uţili na siláţních jamách, kde jsme sešlapávali řízky do siláţe. Jednak 

jsme si na nich vyčistili galoše, bylo nám z nich příjemně teplo, takţe i souboje v házení po sobě ještě teplých řízků byly pří-

jemné. Domů jsme chodili v promočených teplácích od mrazu jiţ „naškrobených“, ale šťastní a spokojení. A to jsme vůbec 

netušili, ţe vlastně pomáháme dokonalejšímu utěsnění, vypuzení vzduchu a lepšímu kvašení obsahu siláţních jam. 

Městu v tuto dobu „kraloval“ cukrovar. Poskytoval pracovní příleţitosti i pro velké mnoţství brigádníků, především ze Slo-

venska. Do města spícího a poklidného přinesl jiţ tehdy problémy spojené s migrujícími lidmi. Měli jsme plné hospody, ve-

selo na ulicích v nočních hodinách, zvýšila se i kriminalita, ale o tom se moc nemluvilo. Cukrovar otevíral své brány pro 

všechny školy v okolí, takţe jsme tehdy byli zváni na prohlídky v době kampaně a štědře jsme byli obdarováni „štanglemi“ 

cukru. Ochutnali jsme i melasu a cukrový syrob (nebo sirob? Tenkráte určitě syrob!). 

Cukrová řepa ovlivnila i domácí kuchyni v okolí. V době její sklizně se staly oblíbeným pečivem „řepánky“, coţ byly jakési 

placaté buchty plněné nastrouhanou řepou ochucenou mletým mákem. Těsně po válce, kdy byl nedostatek cukru (ten byl do-

konce na lístky) se pouţíval v domácí kuchyni připravovaný cukerný syrob do pečiva namísto cukru. 

Českobrodský cukrovar dnes neexistuje, stejně jako řada jiných malých cukrovarů z dob Rakouska-Uherska v okolí. Zanikl, 

velmi stručně řečeno, v rámci ovládnutí cukerného trhu jinými zájmovými skupinami a restrukturalizací výroby cukru 

v Evropě. Demolici podlehl i bývalý Kottův parní mlýn v jeho sousedství, který slouţil převáţně jako ubytovací prostor pro 

sezónní dělníky. Ubývají i pamětníci řepných kampaní, cukrovarnické profese a vlastně i pěstitelé řepy cukrové. A to je ko-

nec příběhu řepy, cukru a cukrovaru v našem městě. Tak, jak si ho pamatuji já…   Jiřina Hášová 

Náš fejeton 
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Několik záběrů z 

vítání občánků dne 

3. října 2008 
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ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ 

Informační listy 

Ročník 48. 

listopad 2008 

Městské kulturní a informační centrum zve na oblíbenou  

 

Čtvrtek 27. 11. 2008 od 19.00 v kině „SVĚT“ 

Jednotné vstupné 200 Kč 

Tel.: 321612217-8, mkic@cesbrod.cz 

  Inzerce, pozvánky, upozornění… 

Výstava MKIC:  Lidé a dokumenty 

z Českobrodska v proměnách času 

galerie Šatlava 1.11 – 26. 11. 2008 

Oznámení 
Od 8. 9. 2008 se přestěhovala kancelář Městského kulturního a informačního 

centra z I. patra do přízemí budovy. Provozní doba informačního centra:  

pondělí – pátek 8.00 – 17.00 hodin. 

Kontakty: 321 612 217-220. Tel./Fax: 321 612 217 

email: mkic@cesbrod.cz 

Zdenka Bočková, řed. MKIC 

Upozorňujme, že původní telefonní a faxové číslo 321622267 bylo zrušeno! 
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       Pro pobočku firmy Audiolight service  s.r.o. 

v Říčanech hledáme pracovníky na tyto pozice: 

Junior Developer 

( Z kušenosti alespoň s jedním z jazyků: 

Python, C, PHP, Java, Perl., Znalost 

SQL, UML, IDEF4, Linux výhodou )  

Vedoucí provozu 

Účetní /Asistentka účetní 

Osvětlovač 

Zvukař 

Řidič skupiny „C “  

( v nitrostátní  nebo mezinárodní 

doprava )  

Prodavač  světelné a zvukové techniky 

Servisní technik ( elektro )  

       Své CV zasílejte na: 

       e-mail: kralova.veronika@audiolight.cz  

            Klíč & Kov 

Gabriela BOROVSKÁ Suvorovova 59  
282 01  ČESKÝ BROD 

tel./fax: 321 620 988 – mobil: 724 739 701 

Výroba klíčů, autoklíčů, motoklíčů, dozických a tvarových  klíčů 

Opravy vložek a zámků 

Sjednocení vložek, tvorba systému centrálního a generálního klíče 

Prodej zadlabávacích, visacích a přídavných zámků 

Prodej bezpečnostního a interierového kování 

Stavební a bezpečnostní vložky značky FAB, MUL-T-LOCK a EVVA 

Využití množstevních slev 

 Dále nabízíme rozšíření služeb 

Výroba razítek, vizitek a reklamy 

Hodinářské opravy, výměny baterií a zkracování tahů 

GALERIE 

„ŠATLAVA“ 

v MKIC na Nám. Arnošta  

z Pardubic 1 

282 01  Český Brod 

srdečně zve k návštěvě! 

Každý měsíc nová 

výstava! 

POZÁRUČNÍ OPRAVY 

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77 

ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572        privat: 321 623 121 

mailto:kralova.veronika@audiolight.cz
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ŠPERKY se zdravotními MAGNETY 
k vidění i ke koupi přímo v Českém Brodě  
v restauraci Na vyhlídce 
Každé úterý 16–18:30  
Tel.: 732 809 128 
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Velký výprodej 

ţidlí 

Slevy 30 aţ 80% 
 

Udělejte si vánoce jiţ dnes… 
 

Firma Antares a. s. vás srdečně zve 

na velký výprodej celého  

svého sortimentu! 

Nabízí kuchyňské ţidle,  

barovky, kancelářské ţidle  

a křesla + doplňky. 

Dětské ţidle od 150 Kč 

Kancelářské ţidle od 300 Kč 

Kancelářská křesla od 400 Kč 

Kuchyňské ţidle od 200 Kč 

 

Na adrese: ANTARES a. s. Liblice  

u Českého Brodu,  

Za Drahou 224 

Tel.: 775 374 440; www.antares.cz 

 

Těšíme se na vaši návštěvu! 

ilustrační obrázek z 

archivu ČBZ 

Termín 12.  11. 2008 je 

plně obsazen.  

Přijímáme objednávky  

na březnové 

představení 

http://www.antares.cz/
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Za sv. Prokopem od embery
 k Sázavě

Š
 

Dal í z řady netradi ních cestopisů, 
připravovaných spisovatelem 
Otomarem Dvořákem 
a fotografkou  Marií Hole kovou, 
zavádí tenáře do oblasti 
Po embeří, Kouřimska a Posázaví. 
Autoři se vydali po stopách sv. Prokopa, nejzáhadněj ího z eských 
patronů…Barvité vyprávění Otomara Dvořáka, postavené na 
autentických zá itcích autorů z nav tívených míst, je doplněno 
desítkami barevných, emotivních fotografií Marie Hole kové. 
Pozoruhodným doslovem knihu obohatil ná  přední geolog a filosof 
Václav Cílek a „terénní mytolog“ Jan Kro a, předmluvou ji opatřil 
břevnovský převor P. Prokop Siostrzonek. Zajímavá je i mapová 
příloha, zpracovaná malířkou Evou Zajícovou. 
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Region Po embeří ve spolupráci s MKIC pořádá ke knize 
„Krajem ertovy brázdy“ besedu a to ve tvrtek 13. 11. 2008 
od 17:30hodin v MKIC, . 6/I.patro. Na besedě vystoupí jak 
autor knihy pan Otomar Dvořák, tak i vydavatelka a autorka 
fotografií paní Marie Hole ková. 
Srde ně zveme. 

š
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Město eský Brod rozvíjí úkoly ze Strategického plánu a komunitně 
plánuje sociální slu by. Pokud máte zájem ovlivnit sociální politiku 
města nebo získat více informací obraťte se na Veroniku Svěcenou, DiS. 
koordinátorku plánování sociálních slu eb,  nebo 
telefon 321 612 124. Více informací naleznete na webových stránkách 

   

Č
ž

ž svecena@cesbrod.cz

www.cesbrod.cz

Letos v prosinci
uplyne 70. let
od smrti 
Karla Čapka

Josef Čapek, kresba KRAJINOU 
ERTOVY BRÁZDYČ

mailto:svecena@cesbrod.cz
http://www.cesbrod.cz


Ze Šemberské dvanáctky

Exkurze do TPCA

Exkurze do TPCA


