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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. 4.  2009 v nákladu 500 ks. 
Uzávěrka čísla 5/2009 je ve čtvrtek 9. 4. 2009  

© MKIC 1992 – 2009 

Zprávy z města a radnice  

Školy a organizace ve městě  

Počátky amatérského divadla  

Pozvánky na kulturu a do kina  

Sport, vzpomínky  

Nové knihy v knihovně  

XIII. Okruh Českobrodský  

OBSAH 

Kresba Jiří Filípek 

Městské kulturní a informační centrum Český Brod 

srdečně zve na prezentaci škol, firem a organizací  

v rámci akce  

XIII. Okruh českobrodský  

memoriál Otakara Jeníka  

v pátek 1. 5. 2009 na Husovo náměstí od 10.00 – 12.00 

hodin. Doprovodný program zahájí starosta města  

p. Jaromír Fischer, svoji prezentaci předvede I. Základní 

škola Ţitomířská 885, Základní a Praktická škola 

Ţitomířská 1359, Sokol Český Brod – cvičení pro rodiče  

a děti, MŠ Chrášťany.  

Firma PS Computers připravila pro nejmenší děti povození 

na autíčkách zn. Peg-Pérego u pomníku Prokopa Velikého. 

XIII. Okruh českobrodský  
memoriál Otakara Jeníka 
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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 6. řádného jednání rady měs-

ta, konaného dne 19. února 2009 od 

16:00 hod. v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. Kupní smlouva movitý majetek NsP (24/2009). Rada 

města schvaluje kupní smlouvu mezi NsP Český Brod  

a PP Hospitals, s.r.o. na prodej movitého majetku v celko-

vé výši 2155847 Kč dle inventurního seznamu ze dne 31. 

12. 2008. Návrh smlouvy je nedílnou součástí originálu 

zápisu k tomuto usnesení. 

2. Závazné ukazatele rozpočtů PO na rok 2009 

(25/2009). Rada města schvaluje závazné ukazatele pro 

příspěvkové organizace na rok 2009 v členění dle příloh, 

které jsou nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto 

usnesení. 

3. Souhlas s čerpáním frim MS Sokolská (26/2009). Ra-

da města souhlasí s čerpáním fondu reprodukce investič-

ního majetku příspěvkovou organizací města MŠ Sokol-

ská ve výši 196000 Kč za účelem instalace nového osvět-

lení v prostorách dolních heren dětí. 

4. Zpracování lesního hospodářského plánu pro LHC 

Městské lesy Český Brod na období 2011–2020 

(27/2009). Rada města I. vyhlašuje záměr na výběr zpra-

covatele lesního hospodářského plánu pro LHC Městské 

lesy Český Brod pro období 2011–2020, II. ukládá vedou-

címu odboru ţivotního prostředí a zemědělství MěÚ Čes-

ký Brod zajistit organizaci výběrového řízení na dodava-

tele a předloţit radě města Český Brod návrh na schválení 

dodavatele. Termín: 30. 6. 2009. 

5. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 116/2006/OŢPZ ze 

dne 11. 5. 2006 (28/2009). Rada města doporučuje zastu-

pitelstvu města Český Brod schválit uzavření Dodatku  

č. 1 ke kupní smlouvě č. 116/2009/OŢPZ ze dne 11. 5. 

2006, kterým se mění kupní cena za odběr dřevní hmoty. 

8. Prodej pozemku v k. ú. Český Brod – Zborovská ul. 

(29/2009). Rada města vyhlašuje záměr prodeje pozemku 

p. č. 765/40 orná půda v k. ú. a obci Český Brod o výměře 

5534 m2 z majetku Města Český Brod obálkovou meto-

dou za minimální cenu 1320 Kč za 1 m2. Nabídky v zale-

pené obálce, označené slovy: „NEOTVÍRAT-POZEMEK 

ZBOROVSKÁ“ zašlete na adresu Města Český Brod, ne-

bo předejte do podatelny Města Český Brod, Nám. Arnoš-

ta z Pardubic č. p. 56 nejpozději do 31. 3. 2009. Nabídka 

bude obsahovat: jméno, příjmení a bydliště zájemce, nebo 

název, IČ a sídlo společnosti, nabídku kupní ceny za 1 m2, 

termín a způsob úhrady kupní ceny, popis investičního zá-

měru na předmětném pozemku. Na nabídky zájemců, kte-

ří nemají uhrazeny závazky vůči Městu Český Brod, ne-

bude brán zřetel. 

9. Štolmíř – pozemek 358/6, 225/2 a 113/3 (30/2009). 

Rada města pověřuje odbor správy majetku k jednání se 

Státním statkem Čáslav o koupi pozemků 225/2, 358/6  

a 113/3 v k. ú. Štolmíř za odhadní ceny. 

10. Jmenování Ing. Miroslava Kruliše, členem komise 

prevence bezpečnosti (31/2009). Rada města I. jmenuje 

členem komise prevence bezpečnosti pana Ing. Miroslava 

Kruliše – ředitele TS Český Brod, II. odvolává člena ko-

mise prevence bezpečnosti paní Ing. Ludmilu Plášilovou 

– bývalou ředitelku TS Český Brod. 

11. PPHospitals (32/2009). Rada města I. bere na vědomí 

oznámení o zahájení rekonstrukce bývalého infekčního 

pavilonu nemocnice Český Brod, II. souhlasí s dalším 

podnájmem nebytových prostor – garáţe o výměře 17 m2 

umístěné na p. st. 1628 nájemcem firmou PP Hospitals  

s podmínkou vyuţití pro zdravotnické účely. 

12. Schválení Výroční zprávy, která se vydává v soula-

du se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím (33/2009). Rada města bere na vědomí Vý-

roční zprávu vydanou v souladu se zákonem č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím za kalendářní 

rok 2008. 

13. Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prosto-

ru předem určenému zájemci 

(34/2009). Rada města vyhlašuje záměr na pronájem ne-

bytového prostoru – přístavku v 1. nadzemním podlaţí 

hlavní budovy č. p. 282 v areálu Nemocnice s poliklini-

kou, Český Brod, na dobu neurčitou, o celkové výměře 

cca 20 m2 za minimální cenu 600 Kč/m2/rok za účelem 

provozování zdravotnického zařízení. Případné připomín-

ky adresujte na Město Český Brod nebo předejte do poda-

telny Města Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic č. p. 56 

nejpozději do 8. 3. 2009. 

14. Cykloprůvodce (35/2009). Rada města souhlasí  

s propagací města Český Brod v připravovaném cykloprů-

vodci Praha a okolí a Střední Čechy na rok 2009 a 2010. 

15. Zkapacitnění silnice 1/12 Český Brod – Úvaly 

(36/2009). Rada města I. bere na vědomí, 

Studii k prověření trasy komunikací I. a II. třídy na území 

Středočeského kraje – Zkapacitnění silnice 1/12 v úseku 

Úvaly – Český Brod I. etapa, II. doporučuje zastupitelstvu 

města Český Brod schválit navrhované dopravně technic-

ké řešení. 

16. Souhlas s podnájmem PPP SK Kolín (37/2009). Ra-

da města souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu mezi 

příspěvkovou organizací města Mateřská škola Český 

Brod, Sokolská 1313, okr. Kolín a Pedagogicko-

psychologickou poradnou Středočeského kraje, Jaselská 

826, Kolín, která je nedílnou součástí originálu zápisu  

k tomuto usnesení. 

Jaromír Fischer, starosta města a Bc. Jakub Nekolný, 

místostarosta města 

 

 

Souhrn ze 7. mimořádného jednání ra-

dy města, konaného dne 23. února 

2009 od 08:00 hod. korespondenčně 
 

1. Souhlas s převodem nájemní smlouvy (38/2009). Ra-
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da města souhlasí s převodem nájemní smlouvy  

č. 16/2007/OSM uzavřené dne 8. 2. 2007 mezi Městem 

Český Brod a PP Hospitals s.r.o. na společnost Českob-

rodská nemocnice s.r.o., která se stane nabyvatelem části 

podniku PP Hospitals s.r.o. 

Jaromír Fischer, starosta města a Bc. Jakub Nekolný, 

místostarosta města 

 

Souhrn z 8. řádného jednání rady měs-

ta, konaného dne 4. března 2009 od 

16:00 hod v kanceláři tajemníka MěÚ 
 

1. MS Liblice – navýšení rozpočtu (39/2009). Rada měs-

ta doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit 

navýšení rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Liblice, 

Lstibořská 183, Český Brod – Liblice na rok 2009  

o 115000 Kč na mzdové náklady další pedagogické pra-

covnice. 

2. Schválení vnitřní směrnice pro příspěvkové organi-

zace (40/2009). Rada města 

schvaluje ve funkci zřizovatele vnitřní směrnici pro řízení 

a kontrolu příspěvkových organizací, ve znění přílohy, 

která je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto usne-

sení. 

4. Nařízení města – nová pravidla pro umísťování 

poutačů (41/2009). Rada města 

schvaluje Nařízení města Český Brod č. 1/2009 – pravidla 

pro umísťování reklamních poutačů v územním obvodu 

města Český Brod. 

6. Ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor 

(42/2009). Rada města schvaluje ukončení nájemní 

smlouvy ze dne 1. 4. 1997 dohodou k 31. 5. 2009 s paní 

Jaroslavou Jiráčkovou, bytem 28. října 1267, Český Brod, 

na nebytové prostory v č. p. 56, náměstí Arnošta z Pardu-

bic, Český Brod – kadeřnictví. 

7. Výsledky inventarizace majetku za rok 2008 

(43/2009). Rada města schvaluje 

výsledky inventarizace veškerého majetku Města Český 

Brod za rok 2008 dle inventarizačního zápisu ze dne 31. 

12. 2008, provedené podle zákona o účetnictví č. 563/91 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

8. Prodej bytu č. 1256/17 – Palackého ul., Český Brod 

(44/2009). Rada města doporučuje 

zastupitelstvu města Český Brod schválit prodej bytové 

jednotky č. 1256/17 – 1+1 o velikosti 40,46 m2 včetně 

spoluvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 na spo-

lečných částech domu č. p. 1256 a pozemku p. č. st. 1580 

o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod paní Anně Ja-

ré, Palackého 1256, Český Brod za kupní cenu 505820 

Kč, přičemţ částka ve výši 1019,86 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 

podpisu kupní smlouvy, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) 

hradí kupující. Úhrada kupní ceny bude v termínu do 90 

dnů po podpisu kupní smlouvy. Nabyvatel musí mít uhra-

zeny veškeré závazky vůči Městu Český Brod. 

9. Prodej bytu č. 1256/33 – Palackého ul., Český Brod 

(45/2009). Rada města doporučuje 

zastupitelstvu města Český Brod schválit prodej bytové 

jednotky č. 1256/33 – 1+KK o velikosti 26,83 m2 včetně 

spoluvlastnického podílu o velikosti 2683/173205 na spo-

lečných částech domu č. p. 1256 a pozemku p. č. st. 1580 

o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod panu Horstu 

Wildmannovi, Palackého 1256, Český Brod za kupní cenu 

320560 Kč, přičemţ částka ve výši 676,30 Kč z kupní ce-

ny je předmětem odvodu do státního rozpočtu dle darova-

cí smlouvy č. 261/2002 ze dne 18. 3. 2002. Návrh na 

vklad práva k nemovitostem bude podán na katastrální 

úřad po podpisu kupní smlouvy, poplatek za vklad (kolek 

500 Kč) hradí kupující. Úhrada kupní ceny bude v termí-

nu do 90 dnů po podpisu kupní smlouvy. Nabyvatel musí 

mít uhrazeny veškeré závazky vůči Městu Český Brod. 

10. Prodej části pozemku v k. ú. Štolmíř (46/2009). Ra-

da města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod 

schválit prodej části pozemku (dle geometrického plánu  

č. 852–329/2008) p. č. 17/3 ostatní plocha – ostatní komu-

nikace – díl „a“ o výměře 66 m2 v k. ú. Štolmíř, obec Čes-

ký Brod za cenu 600 Kč/m2 manţelům Ing. Evě Lojdové  

a Antonínu Lojdovi, bytem Štolmíř 54, 282 01 Český 

Brod. Schválená kupní cena musí být uhrazena v plné vý-

ši do 60 dnů od doručení oznámení o schválení prodeje. 

Návrh na vklad práva k nemovitosti bude podán na katast-

rální úřad po zaplacení celé kupní ceny, poplatek za vklad 

(kolek 500 Kč) hradí kupující. 

11. Prodej domu a pozemku v Liblicích (47/2009). Ra-

da města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod 

schválit prodej nemovitostí z majetku Města Český Brod, 

vše v obci Český Brod, katastrální území Liblice u České-

ho Brodu: 

1. Budova č. p. 251 na pozemku p. č. 272, 

2. Pozemek p. č. 272 o výměře 192 m2, zastavěná plocha 

a nádvoří, 

3. Pozemek p. č. 273 o výměře 615 m2, trvalý travní po-

rost paní Jaroslavě Kamenčákové a panu Ondřeji Kamen-

čákovi, oba bytem Krále Jiřího 93, 282 01 Český Brod, za 

cenu 1600000 Kč. 

Kupní cena musí být v plné výši zaplacena do 90 dnů od 

podpisu kupní smlouvy schválené zastupitelstvem města 

Český Brod. Nabyvatel musí mít uhrazeny všechny zá-

vazky k Městu Český Brod. 

12. Sníţení kupní ceny pozemku k. ú. Liblice 

(48/2009). Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

Český Brod schválení Dodatku č. 1/09 ke kupní smlouvě 

s Pozemkovým fondem ČR na pozemek p. č. PK 173/22  

v k. ú. Liblice u Českého Brodu, kterým se sniţuje kupní 

cena na 161190 Kč. 

13. Nemocnice – kupní smlouvy na movité věci 

(49/2009). Rada města I. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy mezi příspěvkovou organizací 

města Nemocnice s poliklinikou a PP Hospitals s.r.o., je-

jímţ předmětem je prodej vířivé vany BTL-3000 ZETA  

a vířivé vany BTL-300 THETA, smlouvaje přílohou ori-

ginálu zápisu k tomuto usnesení, II. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy mezi příspěvkovou organizací 

města Nemocnice s poliklinikou a PP Hospitals s.r.o., je-

jímţ předmětem je prodej stacionárního skiagrafického 

RTG systému FOMAtec, smlouvaje přílohou originálu zá-

pisu k tomuto usnesení, III. schvaluje uzavření kupní 

smlouvy mezi příspěvkovou organizací města Nemocnice 

s poliklinikou a PP Hospitals s.r.o., jejímţ předmětem je 

prodej elektrochirurgického přístroje MINICUTER, 

smlouva je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení, 
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IV. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi příspěvkovou 

organizací města Nemocnice s poliklinikou a PP Hospitals 

s.r.o., jejímţ předmětem je prodej rentgenového přístroje  

s generátorem, smlouva je přílohou originálu zápisu k to-

muto usnesení, V. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi 

příspěvkovou organizací města Nemocnice s poliklinikou 

a PP Hospitals s.r.o., jejímţ předmětem je prodej monito-

rovacího systému EKG, smlouva je přílohou originálu zá-

pisu k tomuto usnesení, VI. schvaluje uzavření kupní 

smlouvy mezi příspěvkovou organizací města Nemocnice 

s poliklinikou a PP Hospitals s.r.o., jejímţ předmětem je 

prodej endoskopického systému (videoprocesor, zdroj stu-

deného světla, LCD monitor, endoskopický stolek, video-

gastroskop, videokolonoskop), smlouva je přílohou origi-

nálu zápisu k tomuto usnesení. 

14. Štolmíř – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (50/2009). 

Rada města I. schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

objednatele 193/2008/OSM, č. zhotovitele 10–8195-0100 

ze dne 4. 8. 2008 na zhotovení projektové dokumentace 

pro akci Kanalizace a vodovod městské části Štolmíř, II. 

pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 193/2008/

OSM. 

15. Vyhrazené parkovací místo – M. Šťastná 

(51/2009). Rada města souhlasí se zřízením vyhrazeného 

parkovacího místa pro drţitele ZTP/P Mgr. Mariu Šťast-

nou bytem Kollárova 1013, Český Brod. 

16. Intenzifikace ČOV – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dí-

lo (52/2009). Rada města I. schvaluje Dodatek č. 2 ke 

smlouvě o dílo č. objednatele 203/2008/OSM, č. zhotovi-

tele 050/08 ze dne 21. 8. 2008 na zhotovení projektové 

dokumentace pro intenzifikaci ČOV, II. pověřuje starostu 

města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem Dodatku 

č. 2 ke smlouvě o dílo č. 203/2008/OSM. 

17. Budoucí darovací smlouva na pozemky od NELI S. 

P. A. (53/2009). Rada města doporučuje zastupitelstvu 

města Český Brod souhlasit s uzavřením budoucí darovací 

smlouvy na pozemky: p. č. st. 2042 – část o výměře maxi-

málně 4 m2, p. č. 707/1 – část o výměře maximálně 22 m2, 

p. č. st. 273/1 – část o výměře maximálně 113 m2 v k. ú. 

Český Brod. Budoucí dárce je společnost NELI S. P. A., 

a. s., IČ 25548964, Vyškov. 

18. Technické sluţby Český Brod – Dodatek č. 1 k vý-

půjčce pozemků (54/2009). Rada města I. schvaluje uza-

vření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 241/2007/OSM o vý-

půjčce pozemků v obci a k. ú. Český Brod mezi Městem 

Český Brod a Technickými sluţbami Český Brod, II. po-

věřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera pod-

pisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků  

v obci a k. ú. Český Brod mezi Městem Český Brod  

a Technickými sluţbami Český Brod. 

19. Zrušení příspěvkové organizace NsP Český Brod 

(55/2009). Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města 

Český Brod schválit rozhodnutí o zrušení příspěvkové or-

ganizace Nemocnice s poliklinikou Český Brod k 31. 3. 

2009, tímto dnem by veškerá práva a závazky přecházely 

na zřizovatele, II. doporučuje zastupitelstvu města Český 

Brod uloţit tajemníkovi MěÚ Jaroslavu Bromovi oznámit 

do 15 dnů ode dne zrušení organizace Ústřednímu věstní-

ku České republiky skutečnosti dle § 27 Zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů v platném znění. 

20. Příspěvky zájmovým organizacím (56/2009). Rada 

města I. schvaluje poskytnutí dotací dle následujícího se-

znamu v celkové výši 308500 Kč: Bány & spol. 35000 

Kč; Guardia Broda Bohemicalis 30000 Kč; Český rybář-

ský svaz 15000 Kč; Fotbalový klub SK Český Brod 

50000 Kč; CTK-ACFR 3500 Kč; Veterán Car Club 25000 

Kč; Junák – Psohlavci 20000 Kč; Junák – Ing. L. Nováka 

40000 Kč; Sbor dobrovolných hasičů 10000 Kč; ZO 

ČSOP 5000 Kč; OS Corridoor 25000 Kč; Jachtklub Tou-

šeň 50000 Kč; II. pověřuje starostu města Český Brod Ja-

romíra Fischera podpisem jednotlivých smluv o poskytnu-

tí dotace. 

21. Příspěvky zájmovým organizacím ZM (57/2009). 
Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města Český 

Brod schválit přidělení neinvestičních dotací v celkové 

výši 541500 Kč dle následujícího seznamu: OS Magráta 

65000 Kč; Vox Bohemicalis 130000 Kč; Basketbal klub 

71500 Kč; TJ Sokol 75000 Kč; TJ Slavoj 200000 Kč; II. 

doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválí při-

dělení investiční dotace ve výši 60000 Kč pro TJ Liblice. 

22. Jmenování nového člena inventarizační likvidační 

komise Města Český Brod (58/2009). Rada města I. od-

volává člena inventarizační likvidační komise pana Marti-

na Červeného, II. jmenuje novou členku inventarizační 

likvidační komise paní Alenu Fousovou. 

23. Přidělení odměn ředitelům školských zařízení 

(59/2009). Rada města schvaluje finanční odměny ředite-

lům školských příspěvkových organizací tak, jak je uve-

deno v důvodové zprávě. 

Jaromír Fischer, starosta města a Bc. Jakub Nekolný, 

místostarosta města 

 

Souhrn z 28. řádného zasedání zastupi-

telstva města, konaného dne  

4. března 2009 od 18:00 hod.  

v obřadní síni českobrodské radnice 
 

1. Budoucí darovací smlouva na pozemky od NELI S. 

P. A. (13/2009). Zastupitelstvo města I. schvaluje uzavře-

ní navrhované budoucí darovací smlouvy na pozemky p. 

č. st. 2042 o výměře maximálně 4 m2, p. č. 707/1 o výmě-

ře maximálně 22 m2, p. č. st. 273/1  

o výměře maximálně 113 m2 v k. ú. Český Brod a p. č. 

645/3. Budoucí dárce je společnost NELI S. P. A., a.s., IČ 

25548964, Vyškov, II. pověřuje starostu města Český 

Brod Jaromíra Fischera podpisem budoucí darovací 

smlouvy na výše uvedené pozemky v k. ú. Český Brod. 

2. Investiční příspěvek na realizaci vodovodního řadu 

– V Lukách (14/2009). Zastupitelstvo města I. schvaluje 

účelový investiční příspěvek firmě Dobiáš spol. s r.o., IČ 

14892910 na navýšení kapacity vodovodního řadu v ulici 

V Lukách z DN 100 na DN 150. Délka řadu 225 m, výše 

příspěvku 167484 Kč, II. pověřuje starostu města Český 

Brod Jaromíra Fischera podpisem smlouvy o poskytnutí 

finančního příspěvku na výše uvedenou akci. 

3. Prodej bytu č. 1256/17 – Palackého ul., Český Brod 

(15/2009). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej bytové 

jednotky č. 1256/17 -1+1 o velikosti 40,46 m2 včetně spo-

luvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 na společ-

ných částech domu č. p. 1256 a pozemku p. č. st. 1580 o 

výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod paní Anně Jaré, 
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Palackého 1256, Český Brod za kupní cenu 505820 Kč, 

přičemţ částka ve výši 1019,86 Kč z kupní ceny je před-

mětem odvodu do státního rozpočtu dle „darovací smlou-

vy č. 261/2002 ze dne 18. 3. 2002“. Návrh na vklad práva 

k nemovitostem bude podán na katastrální úřad po podpi-

su kupní smlouvy, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí 

kupující. Úhrada kupní ceny bude v termínu do 90 dnů po 

podpisu kupní smlouvy. Nabyvatel musí mít uhrazeny 

veškeré závazky vůči Městu Český Brod, II. pověřuje sta-

rostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem kup-

ní smlouvy na výše uvedenou bytovou jednotku včetně 

spoluvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 na spo-

lečných částech domu č. p. 1256 a pozemku p. č. st. 1580 

o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod. 

4. Prodej bytu č. 1256/33 – Palackého ul., Český Brod 

(16/2009). Zastupitelstvo města 

I. schvaluje prodej bytové jednotky č. 1256/33 – 1+KK  

o velikosti 26,83 m2 včetně spoluvlastnického podílu  

o velikosti 2683/173205 na společných částech domu č. p. 

1256 a pozemku p. č. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú.  

a obci Český Brod panu Horstu Wildmannovi, Palackého 

1256, Český Brod za kupní cenu 320560 Kč, přičemţ 

částka ve výši 676,30 Kč z kupní ceny je předmětem od-

vodu 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 podpi-

su kupní smlouvy, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí 

kupující. Úhrada kupní ceny bude v termínu do 90 dnů po 

podpisu kupní smlouvy. Nabyvatel musí mít uhrazeny 

veškeré závazky vůči Městu Český Brod, II. pověřuje sta-

rostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem kup-

ní smlouvy na výše uvedenou bytovou jednotku včetně 

spoluvlastnického podílu o velikosti 2683/173205 na spo-

lečných částech domu č. p. 1256 a pozemku p. č. st. 1580 

o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod. 

5. Prodej bytu č. 1256/46 – Palackého ul., Český Brod 

(17/2009). Zastupitelstvo města I. schvaluje prodej bytové 

jednotky č. 1256/46 -1+1 o velikosti 40,46 m2 včetně spo-

luvlastnického podílu o velikosti 4046/173205 na společ-

ných částech domu č. p. 1256 a pozemku p. č. st. 1580  

o výměře 279 m2 v k. ú. a obci Český Brod panu Roma-

novi Hlávkovi, Palackého 1256, Český Brod za kupní ce-

nu 1200000 Kč, přičemţ částka ve výši 1019,86 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 ka-

tastrální úřad po podpisu kupní smlouvy, poplatek za 

vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující. Úhrada kupní ceny 

bude v termínu do 90 dnů po podpisu kupní smlouvy. Na-

byvatel musí mít uhrazeny veškeré závazky vůči Městu 

Český Brod, II. pověřuje starostu města Český Brod Jaro-

míra Fischera podpisem kupní smlouvy na výše uvedenou 

bytovou jednotku včetně spoluvlastnického podílu o veli-

kosti 4046/173205 na společných částech domu č. p. 1256 

a pozemku p. č. st. 1580 o výměře 279 m2 v k. ú. a obci 

Český Brod. 

6. Prodej části pozemku v k. ú. Štolmíř (18/2009). Za-

stupitelstvo města I. schvaluje prodej části pozemku (dle 

geometrického plánu č. 852–329/2008) p. č. 17/3 ostatní 

Plocha – ostatní komunikace – díl „a“ o výměře 66 m2  

v k. ú. Štolmíř, obec Český Brod za cenu 600 Kč/m2 man-

ţelům Ing. Evě Lojdové a Antonínu Lojdovi, bytem Štol-

míř 54, 282 01 Český Brod. Schválená kupní cena musí 

být uhrazena v plné výši do 60 dnů od doručení oznámení 

o schválení prodeje. Návrh na vklad práva k nemovitosti 

bude podán na katastrální úřad po zaplacení celé kupní ce-

ny, poplatek za vklad (kolek 500 Kč) hradí kupující, II. 

pověřuje starostu města Český Brod Jaromíra Fischera 

podpisem kupní smlouvy na výše uvedený pozemek v k. 

ú. Štolmíř, obec Český Brod. 

7. Zkapacitnění silnice 1/12 Český Brod – Úvaly 

(19/2009). Zastupitelstvo města I. bere na vědomí Studii  

k prověření trasy komunikací I. a II. třídy na území Stře-

dočeského kraje-Zkapacitnění silnice 1/12 v úseku Úvaly 

– Český Brod I. etapa, II. souhlasí s navrhovaným doprav-

ně technickým řešením, III. doporučuje zpracovateli zabý-

vat se moţnostmi rozšíření či zkapacitnění celého úseku 

silnice 1/12 aţ po křiţovatku se silnicí 1/38 u Kolína. 

8. Dodatek č. 1 zřizovací listiny Technických sluţeb 

Český Brod (20/2009). Zastupitelstvo města schvaluje 

Dodatek č. 1 zřizovací listiny Technických sluţeb Český 

Brod. 

9. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 116/2006/OŢPZ ze 

dne 11. 5. 2006 (21/2009). Zastupitelstvo města I. schva-

luje uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 116/2009/

OŢPZ ze dne 11. 5. 2006, kterým se mění kupní cena za 

odběr dřevní hmoty, bude v plné výši zaplacena do 90 dnů 

od podpisu kupní smlouvy. Nabyvatel musí mít uhrazeny 

všechny závazky k Městu Český Brod, II. pověřuje staros-

tu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem kupní 

smlouvy. 

14. Příspěvky zájmovým organizacím (25/2009). Zastu-

pitelstvo města I. schvaluje přidělení neinvestičních dotací 

v celkové výši 541.500 Kč dle následujícího seznamu: OS 

Magráta 65000 Kč; Vox Bohemicalis 130000 Kč; Basket-

bal klub 71500 Kč; TJ Sokol 75000 Kč; TJ Slavoj 200000 

Kč; II. schvaluje přidělení investiční dotace ve výši 60000 

Kč pro TJ Liblice, III. pověřuje starostu města Český 

Brod Jaromíra Fischera podpisem jednotlivých smluv  

o poskytnutí dotace. 

15. Revokace usnesení zastupitelstva města č. 44/2008 

– Mateřská škola Liblice (26/2009). Zastupitelstvo měs-

ta I. revokuje usnesení č. 44/2008 ze dne 25. 6. 2008, II. 

souhlasí se záměrem bezúplatného převodu pozemků p. č. 

608/2 ovocný sad o výměře 4.931 m2 a p. č. 6/1 ostatní 

plocha o výměře 478 m2, v k. ú. Liblice – dle geometric-

kého plánu č. 324–40/2008 ze dne 21. 5. 2008, z majetku 

Středočeského kraje, Praha 5, Zborovská, II. pověřuje sta-

rostu města Český Brod Jaromíra Fischera podpisem to-

hoto dodatku. 

10. Pravidla pro pouţití finančních prostředků na fa-

sády (22/2009). Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla 

pro pouţití finančních prostředků na rekonstrukce a opra-

vy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města 

Český Brod. 

11. Zrušení příspěvkové organizace NsP Český Brod 

(23/2009). Zastupitelstvo města I. schvaluje rozhodnutí  

o zrušení příspěvkové organizace Nemocnice s poliklini-

kou Český Brod k 31. 3. 2009, tímto dnem by veškerá 

práva a závazky přecházely na zřizovatele, rozhodnutí  

o zrušení je nedílnou součástí originálu zápisu k tomuto 

usnesení, II. ukládá tajemníkovi MěÚ Jaroslavu Bromovi 

oznámit do 15 dnů ode dne zrušení organizace Ústřední-

mu věstníku České republiky skutečnosti dle § 27 Zákona 
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č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních roz-

počtů v platném znění. 

12. Prodej domu a pozemků v Liblicích (24/2009). Zastupi-

telstvo města I. schvaluje prodej nemovitostí z majetku Města 

Český Brod, vše v obci Český Brod, katastrální území Liblice 

u Českého Brodu: 1. Budova č. p. 251 na pozemku p. č. 272, 

2. Pozemek p. č. 272 o výměře 192 m2, zastavěná plocha  

a nádvoří, 3. pozemek p. č. 273 o výměře 615 m2, trvalý trav-

ní porost paní Jaroslavě Kamenčákové a panu Ondřeji Ka-

menčákovi, oba bytem Krále Jiřího 93, Český Brod, za cenu 

1600000 Kč. Kupní cena bude uhrazena tímto způsobem:  

z hypotéčního úvěru. Kupní cena musí být v 81/11, správu 

nemovitostí vykonává Střední odborná škola Český Brod – 

Liblice, Školní 145, do majetku Města Český Brod, a to za 

účelem vybudování nové budovy příspěvkové organizace 

města Mateřská škola Liblice, ukládá starostovi města Český 

Brod Jaromíru Fischerovi projednat s vlastníkem dotčených 

pozemků podmínky bezúplatného převodu výše uvedených 

pozemků v k. ú. Liblice. 

Jaromír Fischer, starosta města Bc. a Jakub Nekolný, mís-

tostarosta města 

2. 2. 2009  Oznámení o porušování občanského sou-

ţití v ul. Moravská – předáno PČR. Zjiště-

no porušení občanského souţití v ul. Krále 

Jiřího – předáno k projednání na MěÚ 

Český Brod. 

4. 2. 2009  Odchyt psa na Husově náměstí – odvoz 

psa do útulku v Lysé nad Labem 

6. 2. 2009  Sběr dvou kusů uhynulých holubů – pře-

dáno technickým sluţbám. Zajištění úkli-

du znečištěné vozovky v ul. Prokopa Veli-

kého. Fotodokumentace poškozeného 

chodníku v ul. K Dolánkám a Sokolská. 

Řešení krádeţe zboţí v prodejně PLUS – 

vyřešeno blokově. 

8. 2. 2009  Odchyt psa na nádraţí v Českém Brodě – 

předán majiteli, vyřešeno domluvou  

10. 2. 2009  Spolupráce s odborem dopravy-kontrola 

dopravního značení Řešení krádeţe zboţí 

v prodejně PLUS – vyřešeno blokově. 

Asistence s PČR v ulici Rokycanova – vy-

kázání osoby z bytu. 

11. 2. 2009  Spolupráce s odborem dopravy-kontrola 

dopravního značení. Řešení krádeţe zboţí 

v prodejně PLUS – vyřešeno blokově. Ha-

várie vodovodního řádu v ul. Krále Jiřího 

– zajištění uzavření vody. 

16. 2. 2009  Řešení krádeţe zboţí v prodejně PLUS – 

předáno PČR.  

18. 2. 2009  Řešení krádeţe zboţí v prodejně PLUS – 

předáno PČR osoba v pátrání Řešení krá-

deţe zboţí v prodejně PLUS – vyřešeno 

blokově. Asistence s PČR v ulici Morav-

ská – občanské souţití. 

19. 2. 2009  Řešení krádeţe zboţí v prodejně PLUS – 

vyřešeno blokově. 

20. 2. 2009 2× doručení písemnosti pro odbor vnitř-

ních věcí.  

21. 2. 2009 Spolupráce s PČR při dopravně bezpeč-

nostní akci. Předávání reflexních samole-

pek ţákům prvního stupně všech zákl. 

škol v Č. Brodě. Oznámení o pohybu 

dvou rotvajlerů na nádraţí-předání psů 

majiteli. 

25.2.2009  doručení písemnosti pro odbor vnitřních 

věcí, doručení písemnosti pro odbor do-

pravy při kontrole vlakového nádraţí zjiš-

těna osoba v celostátním pátrání - předání 

osoby PČR. Asistence s PČR v obci Libli-

ce – občanské souţití. Oznámení prasklé 

vody fa Veolia v ul. Sportovní. 

Zvýšená kontrolní činnost na nádraţí ohledně pořád-

ku a dodrţování tabákového zákona. 

Upozorňování fyzických a právnických osob na dodr-

ţování místních vyhlášek. 

Zajišťování provozu parkovacích automatů a provozu 

trţnice. 

Spolupráce s jednotlivými odbory při MěÚ Český 

Brod. 

 

Jan Svoboda, MP  

Městská policie informuje… 

únor 2009 

Blokové pokuty na místě zaplacené 16700 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku  24300 Kč 

Parkovací automaty  81568 Kč 

Poplatky za trţnici 1740 Kč 

Celkem 124308 Kč 

KRÁLOVSKÉ BRODĚNÍ 2009 

Město  

Český Brod  

srdečně zve v sobotu 

16. 5. 2009 na  

městskou slavnost 

s historickým 

trhem, řemesly, di-

vadlem a kejklíři… 

Hlavním progra-

mem bude návštěva 

Jiřího z Poděbrad a 

prezentace Gardy 

Český Brod. 
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Tř 
ídění odpadu nás provází na kaţdém kroku. V 

Českém Brodě můţeme vidět, ţe třídění odpa-

du na jednotlivé komodity úspěšně probíhá a 

dle výsledků za rok 2008 je na dobré úrovni. Snahou 

Technických sluţeb Český Brod je neustále tuto činnost 

zkvalitňovat a zlepšovat.  

 K tomu nepochybně přispívá osvěta, kterou jsme připra-

vili na den 24. 3. 2009 od 08.00 hodin ve spolupráci se 

Základní školou Ţitomířská, díky paní ředitelce Mgr. Čut-

kové. Tato prezentace byla zaměřena na vyuţití odpadu-

konkrétně papíru, který je vyuţíván k výrobě izolací, 

umělého sněhu a přísad při stavbě silnic a dálnic. Této 

prezentace se zúčastnil zástupce firmy CUIR z Brandýsa 

nad Labem p. Václav Bassetto. Nedílnou součástí prezen-

tace byla také přítomnost zástupce Ekokomu Ing. Kateři-

ny Pulpánové a lektora, kteří pro děti různých věkových 

kategorií připravili soutěţ zaměřenou právě na třídění od-

padu. Dle zájmu a úspěchu této akce bude následovat pre-

zentace pro další školy a veřejnost.  

Technické sluţby Český Brod dnem 1. března 2009 vypo-

věděli smlouvu firmě ASA, která pro město Český Brod 

zajišťovala odvoz této komodity. Tímto krokem sníţíme 

náklady na tuto činnost tím, ţe k odvozu papíru budeme 

vyuţívat vlastní vozidla, ale také tím, ţe papír budeme vy-

váţet dle potřeby a naplněnosti kontejnerů. Pro místní 

podnikatele, kteří budou mít o tuto sluţbu zájem, budeme 

reagovat podle jejich konkrétních poţadavků. Odvoz jsme 

nabídli také starostům spádových obcí na jejich zasedání 

v budově radnice dne 26. 2. 2009 a zaznamenali jsme 

z jejich strany velký zájem. Jde o to vyhodnotit rozmístění 

kontejnerů na tříděný odpad, vyhodnocovat jejich naplně-

nost případně doplnění kontejnerů. Také počítáme 

z rozšíření odběrných míst. To samé se týká komodity 

plastů, kterou jiţ odváţíme vlastními silami do firmy Re-

limex v Martinově u Brandýsa nad Labem. Máme také 

připraveny náhradní varianty, se kterými nám pomáhá 

Ekokom a konkrétně Ing. Kateřina Pulpánová. Komoditu 

sklo po přehodnocení bude dále odváţet firma ASA, ale 

ve změněných intervalech 1x za 3 týdny, coţ bylo realizo-

váno. Jedná se o komoditu, která nám přináší co nejmenší 

náklady na třídění a odvoz. 

 Dobré nápady mají ohlasy také u občanů. Třídění odpadu 

si můţeme zjednodušit a ulehčit. Třídit odpad začali také 

občané přímo v domech a to nejen rodinných, ale i 

v bytovkách na sídlišti Na Cihelně. Přesněji řečeno v ulici 

Roháčova a Rokycanova. A za to bych jim chtěl opravdu 

poděkovat. V domě v ulici Rokycanova 1316 po instalo-

vání jednoduchého zařízení v pořizovací hodnotě, která 

nepřevýší hodnotu 600 Kč mohou nájemníci jen tak 

v pantoflích seběhnout do přízemí domu, vysypat tříděný 

odpad do tohoto zařízení, aniţ by museli opustit budovu. 

Ten, kdo má v domě sluţbu 1x za několik týdnů v rámci 

úklidu společných prostor nádoby vyprázdní na sběrných 

místech do kontejnerů. V tomto domě ve sklepních pro-

storách vznikají prostory nového kadeřnictví p. Zuzany 

Malínské, která se okamţitě se svojí provozovnou připoji-

la. To, ţe tato stejná činnost probíhá také v ulici Roháčo-

va, můţeme poděkovat p. Janě Bízkové, která po zjištění 

moţnosti neváhala a navštívila nás v budově technických 

sluţeb. A nejen to, zařízení instalovala také v místní soko-

lovně, kde mimochodem úspěšně cvičí naše děti. Také já 

bych se chtěl připojit a poděkovat ji za úspěšnou činnost. 

 Myslím si a jsem o tom přesvědčen, ţe občané Českého 

Brodu mají nápady, které mohou úspěšně ovlivnit nejen 

tuto činnost, ale i další. Přijďte se s nimi o ně podělit 

s námi. 

Ing. Kruliš, Technické služby 

Přijďte s nápadem, jak zkvalitnit třídění odpadu v domácnostech 

a také si ulehčit práci 

Vítězné logo  

pro Technické 

sluţby Český 

Brod 

 
Technické sluţby 

v Českém Brodě vyhlá-

sily výtvarnou soutěţ o 

logo TS. Návrhy byly 

zveřejněny na webových 

stránkách a obyvatelé 

města hlasovali a vybra-

li vítězný návrh. Autor-

kami vítězného loga 

jsou ţákyně devátého 

ročníku Základní školy 

Ţitomířská 885, Kristý-

na Šaldová, Michaela 

Lodinská a Pavla Hybe-

šová. Logo bude nepatr-

ně doladěno a barevně 

upraveno. Sladkou od-

měnu a drobné dárky od 

Ekokomu předal autor-

kám osobně ředitel TS 

Ing. Miroslav Kruliš při 

malém slavnostním se-

tkání, které se uskuteč-

nilo 3. března 2009 ve 

škole. 

Recitační soutěţ 
Dne 3. března 2009 se konala v Kolíně recitační soutěţ  Dětská scéna. Naše škola (1.ZŠ Český Brod) se také zúčastnila. 

Chtěli bychom touto cestou pogratulovat  Lucii Šimáňové k získání čestného uznání ve  čtvrté kategorii, coţ jsou ţáci 

osmých a devátých ročníků. 

Bára Cukrová 8.A 
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  Naučná literatura: 

Bouzek, Jan: Keltové českých zemí v evropském kontex-

tu (Triton) 

Doňarová, Veronika: Co umí barvy, nůţky , lepidlo 

(Portál) 

Fiala, Miloš: Martin Frič (Nakladatelství BVD) 

Hernández, Jesús: Operace Valkýra (Jota) 

Hess, Ludvík:Co jste se v novinách nedočetli o babybo-

xech (Petrklíč) 

Huntington, Samuel: Střet civilizací (Rybka Publishers) 

Jan Palach 69 (Univerzita Karlova) 

Kaniok, Petr: Předsednictví Rady EU: Příběh půlstoletí 

(Masarykova univerzita) 

Koutecký, Josef: Ţivot mezi beznadějí a úspěchem 

(Academia) 

Lovelock, James: Gaia vrací úder (Academia) 

Macura, Vladimír: Šťastný věk (Academia) 

Macho, Milan: Nejlepší brankáři světa (Nakladatelství 

XYZ) 

Nyklová, Anna Johana: Babka Ťapka na konci světa aneb 

Nový Zéland očima české babičky (A. J. Nyklová) 

Pavlíček, Vladimír: Země vzdálené (Lidové noviny) 

Příručka amatérského archeologa aneb Do mrtvých se ne-

kope (Libri) 

Ray, Susan: Půvab biţuterie z korálků (Ikar) 

Slovník vybraných děl české literatury nejen pro maturan-

ty (Scientia) 

Suchý, Ondřej: Dobrý a ještě lepší František Nepil (Ikar) 

Špaček, Ladislav: Nová velká kniha etikety (Mladá fron-

ta) 

Tomášek, Dušan: Generál šel na smrt (Praţská vydavatel-

ská společnost) 

Beletrie: 

Coetzee, John: V srdci země (Metafora) 

Čas psanců (Triton) 

Echenoz, Jean: Ravel (Mladá fronta) 

Frey, James: Můj přítel Leonard (Columbus) 

Furnivall, Kate: Ruská konkubína (BB art) 

Gibbins, David: Nejvzácnější rukopis (Metafora) 

Giffin, Emily: Zkouška dítětem (Argo) 

Golden: Gigolo (Domino) 

Kubátová, Táňa: Abstinentka (Taťána Kubátová) 

Leroy, Gilles: Alabama song (Odeon) 

MacLeod, Ken: Věţ kosmonautů (Laser-books) 

Malet, Léo: Slunce vycházelo za Louvrem 

(Nakladatelství XYZ) 

Niedl, František: Poslední batalion (MoBa) 

Obermeier, Siegfried: Láska a smrt (Kniţní klub) 

Palahniuk, Chuck: Strašidla (Odeon) 

Paolini, Christopher: Brisingr (Fragment) 

Pehe, Jiří: Tři tváře anděla (Prostor) 

Pelc, Jan: Kauai (Maťa) 

Poledňáková, Marie: Líbáš jako Bůh (Kniţní klub) 

Přibský, Vladimír: Valdštejn a Eleonora (Ikar) 

Revazov, Arsen: Osamocení 12 (Argo) 

Schmitzer, Jiří: Kanimůra ze Šardonu (Dybbuk) 

Svůj svět si musíme zaslouţit (Triton) 

Vandenberg, Philipp: Osmý hřích (Kniţní klub) 

Waters, Sarah: Zlodějka (Argo) 

Woerden, Henk van: Ultramarín (Mladá fronta) 

Yates, Richard: Nouzový východ (Mladá fronta) 

Dětská literatura: 

Awdry, W.: O mašince Tomášovi 13. 

DiCamillo, Kate: Příběh o Zoufálkovi (Albatros) 

Disney, Walt: Bolt (Egmont ČR) 

DuPrau, Jeanne: Město Ember 1. (Argo) 

Elšíková, Monika: Bubu (Česká televize) 

Petiška, Eduard: Staré řecké báje a pověsti (Ottovo nakla-

datelství) 

Příhody Bořka Stavitele 4. (Egmont ČR) 

Příručka pro milovníky koníků (Eastone Books) 

Rymond, Lynda Gene: Oskar a měsíční kočky (Albatros) 

Shan, Darren: Jezero duší (Albatros) 

Velká kniha okenních obrázků (Grada) 

Vrabec, Ján: Koník Hvězdička (Kniţní expres) 

Ţochová, Marie: Bráška a já (Agentura AAM) 

 

Upozorňujeme, že od ledna 2009 je Výběr z knižních no-

vinek prezentován také na webu Města Český Brod 

v rubrice Aktuality z kultury. 

 

KNIHA MÉHO SRDCE 

 
Celonárodní anketu o nejoblíbenější knihu českých čte-

nářů pořádá Česká televize ve spolupráci s Českým roz-

hlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů  

a knihovnami ČR. Anketa Kniha mého srdce je inspiro-

vaná pořadem televize BBC s názvem The Big Read 

(www.bbc.co.uk/bigread), uvedeným v roce 2003.  

 

D iváci, posluchači a čtenáři mohou v průběhu šesti 

měsíců tohoto roku hlasovat pro svou oblíbenou 

knihu. Více neţ o typický televizní pořad se jedná o celo-

národní anketu s jasným smyslem: podnítit národ ke čte-

ní, ale také diskutovat o knihách a najít nejoblíbenější 

knihu naší země. 

Anketu otevře slavnostní zahajovací večer, který se usku-

teční 4. dubna 2009, a stejně jako všechny následující jej 

bude originálním způsobem moderovat herec Jaroslav 

Dušek. 

O svých nejmilejších knihách bude hovořit přes dvacet 

osobností různých profesí, herců, reţisérů, spisovatelů, 

vědců, například Zdeněk Svěrák, Jiří Suchý, Arnošt Gold-

flam, Adolf Born, Bára Nesvadbová, Gábina Osvaldová, 

Ivo Šmoldas, Richard Krajčo, Simona Stašová, Marek 

Eben, Jaromír Bosák, Pavel Medek a řada dalších. Diváci 

uvidí také ukázky z filmů natočených podle slavných lite-

rárních předloh. Přímo ve studiu vystoupí Eva Holubová, 

Halina Pawlovská, Tereza Kostková, Zdeněk Mahler, Bo-

http://www.knihovna-cbrod.cz
http://www.bbc.co.uk/bigread
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lek Polívka, Michal Viewegh a Petr Fejk. Kaţdá z těchto osobností 

bude reprezentovat jednu ze sedmi literárních kategorií, které pro-

gram rozdělí do sedmi zajímavých celků: klasika, humor a satira, na-

pětí, pro děti, fantasy, dobrodruţství a velký román.  

Prostřednictvím speciální webové stránky www.knihasrdce.cz budou 

mít diváci moţnost hlasovat, doplňovat si informace, diskutovat ne-

bo se účastnit literárních kvízů a jiných soutěţí. 

Hlasovací lístky a podrobná pravidla pro hlasování jsou k dispozici  

v Městské knihovně Český Brod. 

Beseda 
MKIC zve na besedu „Znovu za tajemstvím Čertovy 

brázdy“. Druhé setkání s autory knihy Krajinou Čertovy 

brázdy Mgr. Marií Holečkovou a Otomarem Dvořákem a je-

jich hosty Jiřím Bernátem a Milanem Štědrou. Besedu doplní 

promítání fotografií a autogramiáda. 

Čtvrtek 16. 4. 2009 od 17.00 hodin, I. patro MKIC,  

vstup volný 

Občanské sdruţení LECCOS informuje 
 

„Setkání mateřských center s regiony“ 

 
V sobotu 7. 3. 2009 proběhlo v zasedací síni MěÚ v Českém 

Brodě Regionální setkání – „mateřská centra versus regio-

ny“. Toto setkání se zástupci regionů přineslo řadu zajíma-

vých nápadů a podnětů ke spolupráci.  

 

P rávě navázání úzké spolupráce bylo cílem setkání, které 

jsme uspořádali společně se Sítí mateřských center a 

s podporou zástupců města. Předmětem diskuze byla vzájem-

ná spolupráce při získávání dotací, přípravě projektů, partner-

ství v rámci společných aktivit, podpoře cestovního ruchu, 

moţnosti vzdělávání, propagace i PR. V rámci programu se 

prezentovaly obecně prospěšné společnosti a MASky (místní 

akční skupiny) – Zlatý pruh Polabí, Pošembeří, Podlipansko a 

Říčansko, které navrhly zajímavé moţnosti spolupráce. Zlatý 

pruh Polabí přišel s nabídkou partnerské smlouvy pro mateř-

ská centra a konkrétním projektem „Polabím s kočárkem“. 

Podlipansko nabídlo spolupráci při stavbě dětských hřišť-

způsob financování, psaní projektů, pomoc při realizaci. Po-

šembeří a Říčansko mohou přispět podporou v oblasti Public 

Relations, v cestovním ruchu a ve vzdělávání. Akce se zúčast-

nily zástupkyně ze 14 mateřských center středočeského kraje. 

Děkujeme dobrovolnicím, které nám pomohly s organizací. 

Velké díky patří také sponzorům: 

JATKY ČESKÝ BROD, a. s. 

Ing. Oldřich Drahorád – stavební práce 

ZELENINA KOKEŠ, s. r. o. 

BEK, s. r. o. 

Radek Skála – velkoobchod a maloobchod  

potravin 

Čajovna M – Martina Králová 

Merhautovo pekařství, s. r. o. 

Květiny – Radek Hladík 

Trţický, v. o. s. Čelákovice 

 

AKCE NA DUBEN 

 

MC Kostička 

 

BURZA nejen jarního a letního dětského oblečení 

v Mateřském centru Kostička (nám. Arnošta z Pardubic 12. 

Český Brod) 

v sobotu 4. 4. od 9 do 12 hodin. 

Přejímka dětského oblečení proběhne v pátek 3. 4. 2009 od 

16.00 do 18.30 hod, 

výdej neprodaného oblečení a výplata zisku v sobotu 4. 4. 

2009 v 17.00 hod. 

90 % z ceny Vám po prodeji vyplatíme a zbylých 10 % si po-

necháme na provoz MC Kostička. 

Přijmeme od Vás věci, na kterých bude důkladně přidělaná 

cedulka s cenou. 

Za kaţdý kus, který dáte do burzy, zaplatíte 1 Kč. 

Přineste s sebou přehledný očíslovaný seznam věcí, popište 

stručně oblečení, uveďte cenu. Zvaţte ocenění oblečení – lev-

nější jde na dračku! 

Chcete-li si ušetřit čas ve frontě při přejímce, vyzvedněte si 

včas kartičku prodávajícího v MC a připravte si ocenění 

s číslem jiţ doma. 

Informace ohledně seznamu a identifikačních čísel zodpoví 

Katka Sasková. 

Kontakt: Petra Čurgaliová 321 620 287 nebo Katka Sasková 

608 970 070. 

 

KOSTIČKA ZVE 
 

Ve čtvrtek 16. 4. 2009 od 9 – 11 hodin pořádá MC Kostička 

jiţ druhou přednášku na téma „Plošky naší noţky“, tentokrát 

o tom, jak lze reflexní masáţí pomoci tělu při oslabení nemo-

cí u dětí i dospělých. Přednášku i s praktickou ukázkou při-

pravila reflexní terapeutka paní Renáta Dolejšková. Vstupné 

30 Kč. 

 

VÝLET na Výstavu exotických motýlů v neděli 19. 4. 2009 

do Botanické zahrady v Praze – skleník Fata Morgana. Tato 

kaţdoroční akce je unikátní svým rozsahem, ale především 

skutečností, ţe jsou vystavovány ţivé exponáty. Uvidíte 

motýly a kukly, které se v přírodě vyskytují především 

v Africe, na Kanárských ostrovech, Filipínách, Thajsku, Ma-

lajsii, ve Střední a Jiţní Americe. V ojedinělých případech si 

zaletí i do jiţní Evropy. 

VSTUPNÉ – 120 Kč dospělí, 60 Kč děti 6 – 15 let, zdarma 

děti do 6 let, 300 Kč rodinné vstupné (2 dospělí + děti 6 – 15 

let) 

SRAZ – 8.45 na III. nástupišti vlakového nádraţí Český 

Brod. 

 

NZDM Klub Zvonice 
Kromě pravidelného programu (sportovního, výtvarného, ko-

munikačního) připravili lektoři Klubu Zvonice pro děti na 

pondělí 20. 4. 2009 od 15 hodin Kuličkiádu. 

Více na www.leccos.cz 

http://www.knihasrdce.cz/
http://www.leccos.cz/
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Spirála pomoci o. s.,  

registrovaný poskytovatel sociálních  

sluţeb na Kolínsku a Českobrodsku 
 

V případě, že zdraví neslouží, je třeba pomoc druhých. Tím 

může být rodinný příslušník či jiná osoba. 

Někdy ale rodinný příslušník bydlí daleko nebo je natolik 

pracovně vytížen, že péče z jeho strany není možná. Pak 

nastává situace, kdy se hledá jiná osoba, která zastoupí ro-

dinu a pomůže řešit vzniklou situaci. 

 

T akovou osobou můţe být osobní asistentka, která je 

zaměstnankyní poskytovatele sociální sluţby a o nemocné, 

zdravotně postiţené a seniory se stará a pomáhá jim ţít dů-

stojný a plnohodnotný ţivot v jejich přirozeném domácím 

prostředí tzv. terénním způsobem. Osobní asistentka nejen 

ţe pomůţe přímo s péčí o osobu (hygienou, polohováním, 

s podáním léků, pití), ale také doprovodí k lékaři, na úřad, 

do obchodu na nákup, doprovodí do společnosti nebo i do 

cukrárny na kávu a zákusek. 

Práce osobní asistentky není úkonová, ale hodinová. 

U ,,svých klientů„„ je tak dlouho, jak je potřeba. Vţdy je 

čas i na to si popovídat, probrat, co je nového v okolí, ve 

městě nebo i ve světě. Společné chvíle mohou trávit i při 

luštění kříţovek nebo u četby knih. 

Osobní asistence se poskytuje denně nebo nárazově, jednu 

aţ několik hodin za den, dle potřeb klienta. Je to speciální 

sluţba, která pomáhá člověku dělat ty věci, které potřebuje 

ke svému ţivotu a dělal by je sám, kdyby mohl.  

K zajištění sluţeb je určen příspěvek na péči, ze kterého se 

hradí nabízené sluţby. 

Všechny vyjmenované sluţby má ve své nabídce Spirála 

pomoci o. s., která sídlí v Kolíně ve Sluneční ulici č. 76. 

V současné době má organizace 15 asistentek, které pečují 

o 47 klientů v 15 obcích včetně Kolína a Českého Brodu. 

 

Kontakty:  

tel.: 773 600 495, 321 571 320; spipom@seznam.cz; 

www.spirala-pomoci.cz 

Město Český Brod rozvíjí úkoly ze Strategického plánu a 

komunitně plánuje sociální služby. Pokud máte zájem 

ovlivnit sociální politiku města nebo získat více informací 

obraťte se na Veroniku Svěcenou, DiS. koordinátorku 

plánování sociálních služeb, svecena@cesbrod.cz nebo te-

lefon 321 612 124. Více informací naleznete na webových 

stránkách www.cesbrod.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOO Praha 
 

V loňském roce jsme Vám psali o naší adopci a sponzorin-

gu vybraných zvířat v pražské zoo.  

Letos jsme v této akci pokračovali. Přesná suma, kterou 

jsme dohromady s dětmi na prvním stupni vybrali, je 6836 

Kč. Věnovali jsme 836 Kč chovatelskému krouţku, který 

vede na 1. ZŠ pí. uč. Heinzová. Za 2000 Kč jsme obnovili 

adopci ţelvy kajmanky supí. Děti z prvního stupně se roz-

hodly, ţe chtějí v dětské zoo adoptovat husu, na kterou 

jsme dali 1500 Kč. Zbytek peněz jsme rozdělili mezi goril-

ku, ţirafu, tygra ussurijského, slepýše křehkého a antilopu 

losí, coţ jsou zvířata, u kterých pokračujeme v loňském 

sponzoringu. V únoru se celkem 120 dětí školy účastnilo se 

svými vyučujícími Dne dětských sponzorů ZOO Trója Pra-

ha. A opět jsme získali volné vstupenky na celý kalendářní 

rok. 

Bára Cukrová 8. A 

Římskokatolická církev oznamuje spuštění provozu no-

vých webových stránek. 

Farní stránky naleznete na adrese: www.farnostbrod.cz 

Dr. Matúš Kocián  

 

 

Freundschaft… 

…aneb spřátelená gymnázia 
 

Gymnázium v Českém Brodě ,,pěstuje“ již několik let přá-

telství s gymnáziem v německé Bochumi. Nedílnou součástí 

je individuální výměnný pobyt žáků obou škol.  

 

B ochum leţí v Porúří mezi městy Essenem a Dortmun-

dem, a protoţe je to poněkud z ruky, a je nutné cesto-

vat letadlem, návštěva studenta trvá obvykle tři týdny. 

Protoţe jsem se úspěšně ,,prokousala“ na vyšší gymnázi-

um, měla jsem letos poprvé moţnost se zapojit 

mailto:spipom@seznam.cz
http://www.spirala-pomoci.cz/
mailto:svecena@cesbrod.cz
http://www.cesbrod.cz/
http://www.farnostbrod.cz/
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a ,,ukořistit“ jednu studentku. Dostala 

jsem od ní tzv. Steckbrief, coţ je 

vlastně dopis, kde se student představí 

a zhruba načrtne své zájmy a koníčky. 

,,Moje“ Sara měla mnoho zájmů a ak-

tivit, coţ je sympatické, lépe se pak 

hledají ty společné. Přiletěla v lednu, 

spolu s o dva roky starším studentem 

Alexem, kterému na přání jeho matky 

dělala ,,opatrovnici“. Útok její plynulé 

němčiny mě poněkud vykolejil, neboť 

ve škole pouţíváme věty jednoduché, 

plynulé a hlavně pomalé. Kupodivu je 

němčina velmi bohatý a květnatý ja-

zyk (podle učebnic to tak nevypadá), 

ale v průběhu pobytu jsme našly zla-

tou střední cestu. Ve škole byl pro oba 

hostující studenty připraven program. 

Ve všední den se střídala návštěva 

školy (běţná výuka), s výlety do Pra-

hy se studenty maturitních ročníků. 

Odpoledne a večer jsme byly buď do-

ma, hrály hry, sledovali DVD, či si 

prohlíţeli fotky. Kdyţ zbýval čas, na-

vštívily jsme kino, aqvapark, nebo 

jsme šly bruslit na rybník. V sobotu se 

celá naše rodina i se Sarou vydala na 

mimopraţský výlet: jednou do Karlo-

vých Varů a podruhé do Brna na vý-

stavu Tutanchamon. V neděli jsme si 

pak vţdy udělaly odpočinkový den, 

hlavně abychom dohnaly učení. Po-

kud vím, Praha se jí velmi líbila, na 

jídlo v Čechách si kupodivu velmi 

rychle zvykla (a to jsme ji ,,nešetřili“ 

– došlo i na smetanové omáčky a 

knedlíky), co jí však velmi překvapi-

lo, byly např. jednohubky. Trochu 

podcenila ve světě běţnou vybavenost 

měst – konkrétně dostatek schůdných 

chodníků. Přestoţe si trochu upravila 

šatník (zmizely bílé kalhoty a kozačky 

vyměnila za pohorky), byla pro ni 

cesta z Úval do Českého Brodu dob-

rodruţstvím, neboť chodníky (jsou-li 

vůbec nějaké) byly rozkopané a se 

zbytky zmrzlého sněhu. Další věcí, 

kterou se Sára naučila, bylo pár čes-

kých slovíček, ale kombinace pís-

men ,,č“ a ,,ř“ v jednom slově, se uká-

zala být k nepřekonání. Já jsem se na-

opak poučila o systému německého 

školství, který je trochu odlišný (např. 

maturují o rok dříve, neţ u nás) a 

hlavně jsem pokročila v německé 

konverzaci a doufám, ţe se to ještě 

zlepší, při návštěvě Bochumi letos 

v červnu.  

Jedinou nevýhodou byl termín příjez-

du obou studentů, protoţe v zimním 

období je většina turisticky atraktiv-

ních míst zavřená, a i pohled 

do ,,šedivého“ okolí je poněkud smut-

ný. Sára byla ale velmi spokojená, po-

byt splnil její očekávání, a odevzdala 

s úspěchem i práci, kterou měla do 

své školy napsat (téma: ,,Národnostní 

menšiny v Čechách“). Já jsem byla ta-

ké velmi spokojena, neboť k jiţ zmi-

ňovanému zlepšení jazykových 

schopností, jsem našla milou kama-

rádku. 

V tomto školním roce vyuţijí moţ-

nosti výměnného pobytu ještě čtyři 

další studenti našeho gymnázia. Ne-

spornou výhodou celého projektu je 

jeho malá finanční náročnost (většinu 

nákladů hradí Česko-německý fond 

budoucnosti), a tak se na rozdíl od 

drahých prázdninových pobytů 

v anglosaských zemích, mohou zlep-

šovat v konverzaci němčiny i studenti 

méně finančně zabezpečení.  

Milada Teubnerová 

ilustrační foto: kostel sv. Pavla v Bo-

chumi, zdroj internet 

Před rokem se na vrchu Klep-

ci u Přišimas uskutečnil 2. 

ročník regionální kulturní ak-

ce Den Země na Klepci, jíţ se 

zúčastnilo více jak 250 ná-

vštěvníků. Ani nepřízeň poča-

sí organizátory neodradila a 

ve 14 hodin zahájili akci vlaj-

konoši ze sdruţení Otevřené 

Úvaly, následovala dětská vy-

stoupení MŠ Tismice, MŠ 

Škvorec, scénka Setkání na 

Radešově vrchu v podání dětí 

ZŠ Úvaly, hudební vystoupe-

ní s recitací dětí ze ZŠ Škvo-

rec, turistická přednáška Jose-

fa Dupala, dramatizace O 

slouhovi a zlé selce v podání 

členů úvalského Klubu přátel 

historie a přírody, přednáška 

o ekologii Hynka Jebavého 

z ČSOP Koniklec doplněná 

prezentací nové naučné 

stezky Zahrady u Českého 

Brodu. Přednášku vystřídala 

exhibice horolezců Radka 

Morávka a Davida Zemana ve 

výlezu na kámen Slouhu, jeţ 

doprovázela country kapela 

Stará páka. V průběhu i po 

skončení programu bylo ote-

vřeno stanové městečko 

s drobnými výstavami, pro-

dukty zdejšího regionu 

(vinotéka, květiny, koláče, tu-

ristické známky, publikace, 

upomínkové předměty) a dět-

ský lunapark se těšil velkému 

zájmu a obdivu našich nej-

menších. Na Klepci proběhla 

rovněţ anketa „dotazník za 

koláč“, která zjišťovala priori-

ty a problémy místních obča-

nů. Kulturní akci zakončily 

v 17 hodin nálety ultralehké-

ho letounu Františka Adamce. 

I letos chceme v tradici setká-

vání se na vrchu Klepci po-

kračovat. 3. února se uskuteč-

nila první organizační schůz-

ka pořadatelů a zástupci míst-

ních obcí, spolků, mateřských 

škol a regionu Pošembeří za-

čali připravovat náplň letošní-

ho programu. Termín je navr-

ţen na sobotu 18. dubna 2009 

od 15 hodin. V programu se 

můţete těšit na svolání kostel-

ním zvonem z roku 1409, for-

mace vlajkonošů, 700 let obce 

Přišimasy, dětská představení, 

dramatizace Slouha a zlá sel-

ka, turistickou „po“známku, 

křest regionální publikace 

Drobné památky v Úvalech a 

okolí a hapenning k výsadbě 

nové zeleně doprovázený dět-

mi. V doprovodném progra-

mu Vás zveme do stanového 

městečka nejen na prezentaci 

vína, květin a nově vydaných 

publikací, ale i do dětského 

lunaparku, na hry v přírodě i 

pro dospělé, občerstvení a ak-

ci Den Země zakončí slav-

nostní zapálení vatry zástupci 

obcí s doprovodem zápalníků 

a vlajkonošů s moţností opé-

kání vuřtů. Pokud letos vyjde 

počasí, uspořádáme na louce 

u vatry společný piknik. Proto 

deky a košíčky s sebou, ja-

koţto povinná výbava!  

Jan Psota ml. 

Zveme Vás na Den Země na Klepci 

„S
lo

u
h
a“

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Klepec2.jpg
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Městské kulturní  

a informační centrum  

nabízí… 
 

Cestovní knihu Autem po Čechách, 

Moravě a Slezsku 150 nejhezčích vý-

letů za památkami, přírodou  

a zajímavostmi naší země.  

 

S 
tručné popisy výletních cílů 

(včetně ověřených otevíracích 

dob), přehledné mapky tras, ba-

revné fotografie, tipy na kratší pěší 

nebo cyklistické putování, náměty na 

zpestření výletu (koupání, koňské far-

my, golf, zábavní centra, sportovní 

aktivity) i dobré restaurace při cestě. 

K Cestovní knize je připojena broţura 

se 177 vstupenkami a poukázkami  

v celkové hodnotě více neţ 10.000 

Kč, dárek od našich obchodních part-

nerů. Platí do 31. 12. 2009, celé tři 

roky od vydání publikace. Bonus je 

také slosovatelná návratku o 2 x 10 

cen, první losování o 10 velmi hod-

notných cen se konalo 11. 1. 2007, 

druhé losování 10. 1. 2008 na veletr-

hu REGIONTOUR v Brně. Publika-

ce, broţura a návratka jsou zataveny 

ve fólii. Cena kompletu 399 Kč. 

Ve slevě publikaci Průvodce po Če-

chách, Moravě, Slezsku – Okolí 

Prahy se vstupenkami a poukázkami 

platnými do konce roku 2009. Cena 

kompletu po slevě 70 Kč. 

Nenechte si ujít knihu Krajinou Čer-

tovy brázdy – za sv. Prokopem od 

Šembery k Sázavě, poutavé vyprávě-

ní Otomara Dvořáka a fotografie Ma-

rie Holečkové. Kniha se stala hitem 

loňských vánoc a neměla by chybět  

i ve vaší knihovně. Cena 220 Kč. 

Pověsti a kratochvilná vyprávění 

z Kouřimska a Kolínska od Martina 

Drahovzala. Kniha volně navazuje na 

prvotinu Báje a legendy Kolínska a 

Kouřimska, vezme vás do mnoha míst 

našeho regionu, pobaví, poučí a je 

skvělým návodem při poznávání na-

šeho kraje, který máme za humny. 

Cena 399 Kč 

Moje město Kolín – Archeologie od 

pravěku k počátkům středověku od 

autorů Zdeňka Mazače a Ladislava 

Jouzy. Cena 50 Kč 

Průvodce muzeem – Podlipanské 

muzeum v Českém Brodě. Publikace 

se zajímavým obsahem i historickými 

obrázky, mapkami i fotografiemi pro 

doplnění vědomostí. Cena 35 Kč 

Městské kulturní a informační cent-

rum vydalo… 

turistické skládačky Českého Bro-

du – Středověké hradby, Chrám sv. 

Gotharda, Podzemí, Pomníky (1), 

Stručný průvodce městem a jeho pa-

mětihodnostmi. Zdarma. 

 

Všechny uvedené publikace a ještě 

mnoho dalšího můžete zakoupit 

v infocentru na Náměstí Arnošta  

z Pardubic čp. 1 od pondělí do pátku  

od 8.00 do 17.00 hodin.  

Rádi Vás uvítáme. 

 

Zdenka Bočková, řed. MKIC 

 

NOVINKA! 
 

Městské kulturní a informační cen-

trum nabízí novou pohlednici Čes-

kého Brodu a okolí – Tismice, Li-

muzy, Mrzky a Přehvozdí. 

K dostání v infocentru. 

Město Český Brod a Městské kulturní 

a informační centrum 

 
zvou v rámci závodu  

XIII. Okruh českobrodský  

memoriál Otakara Jeníka  

na akci pořádanou pod záštitou  

starosty města J. Fischera 

Sbírky Českobrodska 
I. ročník regionálního setkání sběratelů a majitelů  

zajímavostí regionu 

 

V pátek 1. května 2009 od 10.00 – 15.00 hodin v zasedací 

síni Městského úřadu v přízemí 

navštivte a uvidíte: 

filmovou projekci sbírky starých pohlednic  

Českého Brodu 

soukromé sbírky starých pohlednic od jednotlivých  

sběratelů 

výstavu pohlednic a fotografií 

prodejní burzu pohlednic a dalších předmětů 

staré kroniky 

setkáte se s nejstaršími sběrateli Českobrodska 

Máte doma staré pohlednice nebo fotografie nebo nějaký 

zajímavý předmět z historie města? 

Chcete se této akce zúčastnit? 

Přihlaste se v přízemí Městského kulturního a informační-

ho centra, Náměstí A. z Pardubic 1, nebo na  

tel. 321 612 217 – 9, e-mail: mkic@cesbrod.cz 
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Kalendář akcí duben – květen 2009 
stručný přehled plánovaných akcí a aktivit 

 
1. 4. – 27. 4. Galerie Šatlava: Velikonoční výstava ZŠ Tyršova 68 

1. 4. – 7. 4. Tradiční Velikonoční výstava a Dny otevřených dveří, 9.00 – 14.30 ZvŠ a PrŠ Ţitomířská 1359 

3. 4. Noc s Andersenem, interaktivní pásmo, výtvarné tvoření, divadelní večer a nocování, pořádá Magráta ve spo-

lupráci se ZUŠ v divadle J. K. Tyla v 18.00 hodin, přihlášky: lucie@magrata.cz 

2. 4. – 24.5  Podlipanské muzeum: Společné dějiny spojují – výstava Společenství měst s husitskou tradicí a historií. Verni-

sáţ výstavy se uskuteční 1. 4. od 17.00 hodin. Součástí výstavy jsou dětské dílny pro ţáky ZŠ. 

4. 4.  Baskeťácká zábava – sokolovna ve 20.00 hodin, předprodej vstupenek v MKIC. 

4. 4.  MC Kostička: Burza nejen jarního a letního dětského oblečení 9.00 – 12.00 hodin. Příjem v pátek 3. 4. od 

16.00 – 18.30 hod. 

14. 4.  Návštěva v pekle, pohádka pro MŠ, děti a rodiče v kině Svět, účinkuje divadélko Kuba, pořádá MKIC. 

16. 4. MC Kostička: Plošky naší noţky aneb jak lze pomoci reflexní masáţí tělu při oslabení a nemoci u dětí a dospě-

lých II. díl přednášky reflexní terapeutky Renáty Dolejškové, Kostička 9.00 – 11.00 hodin, vstupné 30 Kč. 

19. 4. MC Kostička: Výlet na Výstavu exotických motýlů, skleník Fata Morgana v Botanické zahradě v Praze, sraz 

v 8.45 hodin na nástupišti v Č. Brodě. 

16. 4. Znovu za tajemstvím Čertovy brázdy, druhé setkání se spisovatelem Otomarem Dvořákem, fotografkou Hele-

nou Holečkovou, autory knihy Krajem Čertovy brázdy a jejich hosty Jiřím Bernátem a Milanem Štědrou. Pro-

mítání fotografií p. Štědrý a autogramiáda knihy, začátek v 17.00 hodin, I. patro v MKIC, vstup volný. 

9. 4. – 13. 4. TOM – Velikonoční prázdniny 

24. 4.  Mrtvá nevěsta – divadelní představení Mrsti Prsti z Kouřimi, kino Svět 19.30 hodin, vstup dobrovolný. 

25. 4.  KČT odbor turistiky TJ Slavoj – Historické město Kolín, paní Vacková. 

25. 4.  Divadlo „Kouzelná školka s Majdou a Františkem“ Městská knihovna Praha s MC Kostička od 14.00 hodin. 

25. 4. III. košíkářská dílna „Čarování s pásky“ o. s. Magráta, divadlo J. K. Tyla, 13.00 – 18.00h, přihlášky:  

 lucie@magrata.cz. 

26. 4. – 25. 6. Podlipanské muzeum: Lidové kroje ze sbírky Jany Anny Sobolíkové, lidové a svérázové kroje z Čech, Moravy 

i Bavorska. Součástí výstavy jsou dětské dílny pro ţáky ZŠ. 

1.5.   Okruh českobrodský – závod veteránů a doprovodný kulturní program, pořádá Veterán Car Club Český Brod, 

MKIC. Náměstí A. z Pardubic a Husovo náměstí. 

1. 5. – 9. 5. Městská garda: Husitský pochod Český Brod – Bernau (250 km). 

1.5. - 27.5.  Galerie Šatlava: Vlasta Kahovcová – výstava obrazů „Obrázky z podzámčí“. 

9. 5. Šachový turnaj mládeţe – memoriál prof. Jaroslava Pelikána, sokolovna od 9.00 hodin Šachový oddíl TJ So-

kol. 

14. 5.  „Přijďte pobejt!“, aneb Den otevřených dveří v mateřských centrech, akce pořádaná u příleţitosti Mezinárodní- 

ho dne rodiny v MC Kostička od 9.00 hod. 

15. 5. Večer s hostem – ekonomem Tomášem Sedláčkem na téma „Ekonomická krize a jak jsme se tam dostali“ od 

18.00, I. patro budovy MKIC, pořádá ČCE ve spolupráci s MKIC, vstupné dobrovolné. 

16. 5.  KČT odbor turistiky TJ Slavoj – Zámek Radim, Vokáloví. 

16.5.  Královské brodění – městská slavnost, Husovo náměstí, pořádá Město Český Brod,  www.cesbrod.cz 

16. 5. Muzejní noc – bezplatný vstup, soutěţ nejen pro děti pořádaná v rámci Královského brodění, 12.00 – 20.00 ho-

din. 

18. 5.  ZUŠ Absolventský koncert a výstava ţáků Výtvarného oboru – divadlo J. K. Tyla. 

19. 5.  Hanky Panky Show – travesti show, kino Svět od 19.00 hodin. 

23.5.   Krajem bitvy u Lipan – dálkový pochod a cykloturistická jízda, TJ Slavoj, www.triathloncb.ic.cz. 

23. 5. IV. košíkářská dílna „Košíkářská smršť“ o. s. Magráta, od 13.00 hod., divadlo J. K. Tyla, přihlášky: zde-

na.magrata@volny.cz 

25. a 26. 5. ZUŠ přijímací talentové zkoušky do Výtvarného oboru. 

28. 5.  MC Kostička: Jak se na mateřské dovolené nezbláznit? Přednáška MUDr. Ludmily Bartůškové – dětský a do-

spělý psychiatr, Kostička od 9.00 hodin, vstupné 30 Kč. 

28. 5.  Funny Girl – zájezd do divadla na Fidlovačce, odjezd v 17.30 hod., pořádá MKIC. Vstupenky v předprodeji 

28. 5. – 21. 6.Podlipanské muzeum: Práce dětí ZŠ Ţitomířská Český Brod – výtvarná výstava. 

29. 5. Den dětí – zábavné odpoledne pořádané O. s. Leccos ve spolupráci s městem Český Brod, MKIC a Gymnázi-

em, zahrada gymnázia od 13.00 hodin. 

30. 5.  KČT odbor turistiky TJ Slavoj – Ještěd a Podještědí, Thomesovi. 

30. 5.  PO-PO-LES pochod pohádkovým lesem, Dolánky, pořádá TOM. 

31. 5.  Dětský den a Magráta slaví 5. narozeniny se vším, co k tomu patří. O. s. Magráta. 

 

Podrobnosti o jednotlivých akcích u uvedených pořadatelů nebo v infocentru MKIC 

Změna programů vyhrazena! 

http://www.cesbrod.cz/
http://www.triathloncb.ic.cz/
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Noc s Andersenem 2009 
akce pořádaná ve spolupráci se ZUŠ v divadle J. 

K. Tyla v pátek 3. dubna 2009 od 18 hodin 

 

J 
edná se o první ročník akce pro děti Noc 

s Andersenem v Českém Brodě. 

Ve světě Byla uspořádána k Mezinárodnímu dni dět-

ské knihy, který je slaven v mnoha zemích světa na památ-

ku narození známého dánského pohádkáře Hanse Christia-

na Andersena. 

 

V roce 2008 akce proběhla v 664 místech nejen naší vlasti. 

Internet nám pomáhal při vzájemné komunikaci a při pří-

pravě soutěţí, kvízů a programů 

v jednotlivých knihovnách v Čechách, na Moravě, na Slo-

vensku, v Polsku i Rakousku. Jiţ jsme zaregistrováni v této 

mezinárodní síti jako jedno z dalších míst, kde se tato akce 

bude konat. Pro ilustraci zde je Pozvánka na Noc s Ander-

senem na rok 2009. 

Milí přátelé dětských knížek, 

když se po dočtení poslední večerní pohádky zachumláte do 

teplého pelíšku, napadlo vás někdy, co dělají knížky v noci? 

Jen jednou za rok mohou malá mořská víla, ošklivé káčát-

ko i cínový vojáček opustit stránky knih a spolu s vámi pro-

žít před svátkem dětské knihy pohádkové dobrodružství, 

které připravují v mnoha školách, družinách, ústavech, ne-

mocnicích, domech dětí, školních a veřejných knihov-

nách… 

Cílem našeho divadelního večera a “nocování” je vzbudit v 

dětech zájem o četbu, ukázat jim krásu mluveného slova a 

půvab společného hlasitého předčítání. To vše v jeden kou-

zelný večer na mnoha místech naší planety. Noční dobro-

druţství je totiţ k nezaplacení. V dnešní přetechnizované 

době se laická i odborná veřejnost často zamýšlí nad tím, 

proč děti nečtou. Jak dokazují studie psychologů, nejdůle-

ţitějším faktorem by mohl být osobní příklad: v rodině, 

kde čtou dospělí, děti zpravidla nemají problémy se čte-

ním. 

 

Českobrodská Noc s Andersenem 2009 je rozdělena na 

dvě části: 

 

Divadlo Krab – Císařovy nové šaty 

V divadle J. K. Tyla od 18 hodin bude uvedena klasická 

pohádka na motivy H. CH. Andersena plná písniček a lou-

tek vyrobených z hudebních nástrojů. 

Na toto představení budou pozváni rodiče a děti ze školek 

a škol. Po skončení představení budou návštěvníci sezná-

meni s touto mezinárodní akcí a dostanou jako dárek a do-

mácí úkol pracovní list, který mohou s dětmi v tento lite-

rární večer pouţít k dalšímu rozhovoru o pohádce, kníţ-

kách, hře a čtení. 

 

Noční dobrodruţství 

Jedná se o interaktivní pásmo, které při-

pravili členové Literárně dramatického 

oddělení ZUŠ a Magráta. Večer plný 

her, improvizace, muzicírování, čtení 

pohádek a výtvarného tvoření, které bu-

de navazovat na předchozí pohádku a 

rozvíjet základní linii o další témata. 

Středověké divadlo Traken  
srdečně zve na hřiště za I. Základní školou (Ţitomířská ul.) 

na středověký rytířský turnaj 7. 8. a 9. dubna 2009 vţdy od 

17.00 hodin. 

Rytíři se představí v úterý 7. 4. ve 14.00 hodin před Měst-

ským úřadem v přivítacím ceremoniálu s představiteli měs-

ta. 

více informací: www. traken.cz, tel. 602 273 495 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městské kulturní a informační centrum 

a  

Divadlo Mrsťa Prsťa Kouřim 
srdečně zve na divadelní představení 

„Mrtvá nevěsta“ 
Pátek 24. 4. 2009 kino Svět Český Brod od 19.30 hodin 

vstupné dobrovolné 

představení v březnu 2009 získalo cenu za kostýmy, insce-

naci a reţii a doporučení na postup na národní přehlídku 

Mladá scéna v Ústí nad Orlicí. 

 
Malenkyj vjerch aneb Mrtvá nevěsta 

Starodávný příběh z Ukrajiny   
 

Vzácné dámy, velectění páni! 
Vítejte v kabaretu, kde čas je pouhým slovem v zaprášeném 

slovníku padlého intelektuála.  

Zde zítra bylo včera a všechno bude dnes.  

Svět je tu na hlavu postaven. 

Tady jsou živí stejně bez života jako by dávno nudou umře-

li.  

A ti, kdož přešli řeku Styx, tu mají v baru stále otevřený 

účet. 

Neboť tam „dole na věčnosti“ se s chutí pořád pije a tro-

chu tančí.  

My dnes hrát vám budem o obou světech, a též o veliké lás-

ce,  zradě a malém odpuštění. 

A přidáme tanec s kouzlem iluzorním.  
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Teď přenesem se v čase tak o století zpět.  A kamsi na vý-

chod, kde v hloubi lesů leží městečko Malenkyj vjerch.  

Tam začíná náš příběh zmrtvělý… 

 

 

Co říká soubor o hře: Mrtvá nevěsta je starodávný příběh 

z Ukrajiny o mladíkovi, který se omylem oženil s mrtvou 

dívkou, což mu přineslo nejeden vážný i nevážný problém, 

zvláště když byl již zasnouben s dívkou živou. A o tom, kte-

rá z žen bude nakonec tou pravou, je příběh Mrtvé nevěsty. 

Podobně jako před několika lety skvělý filmař Tim Burton, 

i my jsme se nechali touto legendou (a Burtonovým filmem) 

inspirovat a upravili onen hororově komediální příběh 

podle své nekonečné fantazie. A protože jsme chtěli své di-

váky víc bavit než strašit, udělali jsme z Mrtvé nevěsty své-

rázný kabaret. V něm jsme, okouzleni hudbou, tancem a 

černým příběhem, namíchali peprný koktejl „pokleslé zá-

bavy“, který vás snad dostatečně osvěží a nesrazí k zemi. 

„Mrtvá nevěsta (Mrsti Prsti)“ už druhý rok rozesmává di-

váky všech generací po celé republice a věříme, že roze-

směje i vás.  

 

Hrají 

Rebeka Kostějová, nevěsta – Radka Pšeničková 

Viktor Koláčkin, nápadník – Tomáš Auterský 

Viktorie Ostašová, snoubenka – Martina Dobiášová 

Michail Michailovič Potěmkin, kníţe – Martin Draho-

vzal 

Boris, barman, šarlatán, téţ Konferenciér  

a Kněz – Petr Němec 

Matka Koláčkinova, téţ Oběšená – Kristina Hejduková 

Matka Ostašová, téţ Zmrzlá – Zuzana Pšeničková  

Lampa, téţ Uhořelá – Tereza Drahotová 

Dřevina, téţ Utonulá – Lenka Auterská 

Kamelot – Petr Ţďárský 

 

Scénář: Martin Drahovzal podle východoevropských  

legend a filmu Tima Burtona 

Výprava a kostýmy: Mrsťa Prsťa, Inka  

a Ivan Vokřálovi 

Výběr hudby: Martin Drahovzal 

Zvuk: Luboš Miřatský  

Reţie: Martin Drahovzal 

 

Sezóna 2008 byla pro Českobrodský nohejbal 

sezónou omlazení oddílu 
V roce 2008 zaznamenalo úspěchy vedení oddílu 

v mládeţi. V ţákovské soutěţi skončilo naše druţstvo na 3. 

místě Krajské soutěţe. Na Krajském přeboru v kategorii 

singl obsadil Josef Líbal 2. místo. Oddíl nohejbalu 

v Českém Brodě pořádal Krajský přebor dvojic, kde Josef 

Líbal a David Symerský skončili taktéţ na 2. místě. Nej-

větší radostí pro všechny členy bylo, ţe se náš oddíl roz-

rostl na 10 ţáků ve věku 8 – 14 let a na 25 dětí ve věku 2 – 

8 let. Pro tyto děti jsou pořádány pravidelné tréninky, akce 

v podobě opékání buřtů, pálení čarodějnic, Den dětí a 

v neposlední řadě náš trénink navštívil čert s Mikulášem a 

andělem, kteří dětem rozdali malé dárečky. Dále bylo 

uspořádáno týdenní soustředění ţáků ve Stráţném. Ţákům 

a přípravce se věnuje šest trenérů, z toho mají tři trenéři 

druhou nejvyšší trenérskou licenci. Tréninkové jednotky 

zahrnují fyzickou, herní i taktickou přípravu. Přípravka je 

trénovaná formou hry s míčem a rozvojem obratnosti. 

Muţi „A“ v tomto roce hráli 1. ligu. Coţ je druhá nejvyšší 

soutěţ v České republice. Hlavními oporami týmu byli ty 

nejmladší Jan Vokáč ml., Jan Sýkora a mistr světa z roku 

2006 Martin Janík. Toto druţstvo posílil Tomáš Cibulka, 

který se stal kapitánem. Dále tým reprezentoval Milan Ma-

jer, Jan Cmíral, František Bálek, Roman Chuchla, Filip Ča-

dina a Jan Vokáč st. V roce 2008 se tým umístil na 3. mís-

tě. Pro rok 2009 jsou ambice tohoto mladého druţstva ještě 

vyšší. Muţi „B“ základ i tohoto týmu tvoří hlavně mladí 

kluci. Jediní dva hráči z minimálních šesti jsou dospělí, 

zbytek druţstva jsou dorostenci a ţáci. V loňské sezóně 

skončili na 2. místě. 

Rok 2008 začal hlavně pro naše nohejbalistky rokem rodi-

čovských povinností. Začátek sezóny se děvčatům příliš 

nevydařil, ale po návratu hlavních opor týmu se umístili na 

krásném 2. místě v 1. lize ţen. Na mistrovství České re-

publiky v singlech obsadila Lucie Vokáčová 1. místo. Ve 

dvojicích Lenka Majerová a Lucie Vokáčová nedosáhly na 

kovy nejcennější a skončily na 3. místě. Ve trojicích nastal 

obrat a Marina Chuchlová, Lenka Majerová, Jana Mogli-

chová a Lucie Vokáčová vystoupaly na post nejvyšší. Po 

velmi úspěšném Mistrovství České republiky přišla dvě re-

prezentační soustředění, kde Martina Chuchlová, Lenka 

Majerová, Jana Moglichová a Lucie Vokáčová bojovaly o 

nominaci na Mistrovství světa. Mistrovství světa se konalo 

začátkem listopadu v Přerově. Do disciplíny singlu byla 

obsazena Lucie Vokáčová, která vybojovala 2. místo. Len-

ka Majerová, Růţena Vrtišková (Vršovice Praha) a Lenka 

Kobylková (Útěchov Brno) obsadily taktéţ 2. místo. Do 

královské disciplíny nastoupily Lenka Majerová, Lucie 

Vokáčová, Martina Chuchlová a Jana Moglichová 

(všechny TJ Slavoj Český Brod), Růţena Vrtišková 

(Vršovice Praha). Po famózním výkonu těchto hráček byl 

finálový zápas vítězným pro Českou republiku. 

Ţeny „B“ se v loňském roce umístily na 3. místě v 2. lize 

ţen. I pro tyto děvčata bylo Mistrovství České republiky 

velice úspěšné. Věra Koblíţková, Olga Svobodová a Alena 

Vokáčová skončily v kategorii trojic na překrásném 4. mís-

tě. Vedení oddílu sezónu 2008 hodnotí jako úspěšnou. 

Tímto způsobem chceme poděkovat všem trenérům, spon-

zorům a městu Český Brod za podporu rozvoje nohejbalo-

vého oddílu. 

Za oddíl nohejbalu Jan Vokáč 
Nenechte si ujít toto báječné představení! 
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Historické miniatury 

Počátky amatérského divadla 

v Českém Brodě 
aneb Áda Hájek vzpomíná… 
 

J 
ednou z několika mimoškolních zájmových činností 

českobrodských gymnazistů koncem padesátých a 

počátkem šedesátých let 20. století, která překleno-

vala několik let, bylo divadlo, aktivní amatérské divadlo. 

Chtěl bych na ta léta vzpomenout jako na období, kdy jsme 

byli mladí, a svět byl náš, chtěl bych alespoň touto formou 

zachovat vzpomínky na lidi, události, které provázely naše 

dospívání i přes určitou sevřenost tehdejší doby. A možná i 

inspirovat některé další aktéry našeho divadelního počíná-

ní k doplnění či zpřesnění svých vzpomínek. 

Jak to tehdy vlastně bylo? 

 

Divadlo 1957–1958 

 
Zájem o divadlo v nás započala probouzet naše češtinářka 

na gymnáziu Emilie Kovářová, studenty zvaná „Krychle“. 

To byl přímo národní buditel Tyl a současně Komenský 

v jedné osobě. Do její korpulence se oba svým zájmem 

vtěsnali a navíc pečlivě dbala o spisovnou češtinu mluve-

nou i psanou. V roce 1957 dohodila našim dvěma třídám 

veršovanou pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele. 

Líbila se. Prince hrál Vašek Křivánek, alternoval Jiří Jan-

dečka. Princezen bylo v alternaci rovněţ několik a celé 

divadlo lze hodnotit kladně. Já jsem se tenkrát nezúčastnil. 

Měl jsem zájmů mnoho a známky zejména z matematiky i 

ruštiny se blíţily čtvrtému stupni. 

V roce 1958 na podzim jsme začali zkoušet divadlo od 

Jana Drdy „Hrátky s čertem“. To uţ bylo pojato na polo-

profesionální úrovni a byli přizváni externí pracovníci. 

Reţisér pan Vocel z Kostelce nad Černými lesy a jeho zá-

stupce a maskér pan Zbyšek Bruthans, původem z nedaleké 

Přistoupimi. Nemohu se zbavit dojmu, ţe výběr autora a 

hry byl tendenční a slouţil k vymazání kádrových skvrn 

ředitele Kováře. Hra dopadla ovšem výtečně. Ohlasy ob-

rovské a vyjíţděli jsme s ní i do Prahy. Já jsem hrál čerta 

Luciána. Zbyškovi sice dalo mnoho práce, aby takové dře-

vo naučil alespoň chodit, ale výsledek nebyl špatný. Před 

maturitou to však byl od nás riskantní kousek a asi pak 

kantoři nad herci zamhouřili obě oči. Celá akce však měla 

nezanedbatelný přínos. Probudila v nás zájem o divadlo a 

to bylo dobré znamení. Sloţili jsme s úspěchem maturitu a 

rozletěli se do světa. Většina však bydlela v Českém Bro-

dě, a jaká byla tehdy v Brodě vůbec kultura? 

Praha sice nebyla daleko, ale do divadla do Prahy zavítal 

málokdo. Na vesnicích a městečkách byly ochotnické spol-

ky a kočující divadelní spolky. V Brodě se hrálo ochotnic-

ky pro děti i dospělé U slunce. To byl dům u nádraţí, kde 

byl sál a jeviště a Kašpárka tam hrál Olda Suchánek. Z těch 

starších co si pamatuji, hrál Karel Hladík-švec a paní uči-

telka Rusová. Rovněţ v Brodě působil pěvecký sbor. Z 

doslechu vím, ţe se hrála opereta „Perly panny Serafínky“. 

Pokoušeli se v Brodě i o operu. Dirigentem byl prof. Gra-

nát. Zkoušela se Bloodkova opera „V studni“. Po nástupu 

komunismu v roce 1948 vznikla instituce Dům osvěty. 

Nyní doslovný citát: „Pochodeň kultury teď třímám já“. 

Pravil Rudolf Petráň, tehdejší ředitel Domu osvěty. Pod 

jeho křídly vznikl soubor dle ruského vzoru, nazvaný 

„Avantgarda“. 

Vedla jej Jarmila Vanišová a zabýval se jak českým tak 

moravským folklorem. Tance, zpěv, hudba, kroje. Z našich 

kamarádů tam účinkovali Hana a Vašek Navrátilovi, Jarda 

Holub, Láďa Jelínek, Eva Řezáčová a další. Kdyţ jsme 

s Jirkou Jandečkou ukončili gympl, měli jsme za to, ţe 

nejsnazší bude navázat pod hlavičkou ČSM na Avantgardu 

a ono se to nějak „vyvrbí“. 

 

Avantgarda-Mladan-D pro 116 
 

Zakládající parta se sešla v restauraci U Güntherů v malém 

sále. Malý sál byl sálek do náměstí, za ním byla restaurace, 

kde obsluhovala babička Güntherová, potom byla šatna a 

za ní velký sál. Babička točila výbornou Plzeň a já tam 

chodil tátovi pro pivo. Štamgastem byl malíř Ota Moravec. 

Sešli jsme se v tomto sloţení: Jiří Jandečka, Jaroslav Petrá-

sek, Bohumil Nekolný, Jan Brůna, Hana Nálevková, Jana 

Drobná, Mirka Mrázková a já. Vedení folkloru měl obsta-

rat Vašek Navrátil a Jarda Holub. Po první schůzce, kdy 

jsme začali s nácvikem základních kroků k lidovým tan-

cům, bylo hned jasno, ţe tudy cesta nepovede. My jsme 

v té době tančili a milovali swing. To nešlo dohromady. V 

Praze se jak houby po dešti mnoţila divadla malých forem 

a tak jsme řekli: to je ono a zaloţili soubor Mladan. Od 

začátku jsme měli vznešený ideál, ţe sehrajeme hru se zpě-

vem a hudbou od Jiřího Brdečky „Limonádový Joe“. Uce-

lený divadelní útvar byl sen. Nikdy jsme na něho nedosáh-

li. Nejvíce nám seděly estrádní skeče s anekdotami, písnič-

kami a dobrou muzikou. Místní národní výbor, Městský 

výbor KSČ a Městský výbor ČSM nám zdarma přiklepl 

šatnu a velký sál u Güntherů a po mnoha hodinách brigád, 

uklízení a úprav jsme to hrdě nazvali Divadlo pro 116. 

Kdyţ babička Güntherová zemřela, Béda Günther se 
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v invalidním důchodu upíjel k smrti a hospoda byla pro 

RaJ Kolín nerentabilní, dostali jsme i místnost hospody a 

učinili z ní klubovnu. 

To uţ ale soubor divadla D 116 čítal přes 50 členů. Byl to 

mamut, kde se mohl kaţdý jedinec vyřádit ve svých ambi-

cích do sytosti. Repertoár byl dostatečně široký. Estráda, 

černošská poezie, Ferlinghetti, Macourek, Nezval, Suchý, 

Jakoubek, Pellar, Voskovec a Werich, trampské písně, Je-

ţek, Hašler a jiní. To bylo pele-mele interpretů a autorů, 

které jsme hráli. Hráli jsme všude moţně. V Kolíně, na 

Lipnici, v Kutné Hoře, na festivalu v Poděbradech, v Praze 

v Kobylisích, Na Fidlovačce, na estrádách, schůzích, kon-

ferencích JZD, KSČ, na oslavách 1. máje, na spartakiádách 

apod. Jediným „průšvihovým“ vystoupením, kam jsme 

vůbec neměli vstoupit, byl špičkový kabaret a šantán pro 

zahraniční hosty. Alhambra. Kdyby měli po ruce vejce, tak 

je po nás metali. Takhle po nás házeli desetihaléře. Jedno 

vystoupení v Brodě bylo také na hranici průšvihu. Vypnuli 

elektrický proud, netopilo se, nesvítilo se, v sále byla nula 

stupňů podle Celsia. Bylo vyprodáno a my jsme uváděli 

Trampské písně. Při písničkách nám šla pára od huby. Prs-

ty na strunách se nechtěly ohýbat. Náš inspicient, aby nás 

zachránil, nám přinesl na jeviště horký rum. V tu ránu do-

stali chuť na grog i diváci, my jsme však měli jen jednu 

flašku, vstali a odešli domů. Určitě vás bude zajímat i do-

chovaná obrazová dokumentace. 

A jak to bylo dále. Snad někdy příště… 

Adolf Hájek 

 

pozn. redakce: v textu byly provedeny drobné jazykové a 

stylistické úpravy pro potřebu ČBZ, které však nijak ne-

změnily obsah, význam a kontinuitu vzpomínek. 

Redakce by velmi uvítala, kdyby se přihlásili i další členo-

vé Mladanu a přispěli k rozšíření a případnému zpřesnění 

historie českobrodského amatérského divadla z konce pa-

desátých a počátku šedesátých let 20. století. Samozřejmě 

uvítáme další fotografický či jiný obrazový materiál, který 

po reprodukci nepoškozený vrátíme. Děkujeme. 
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A U T O D O P R A V A 

JIŘÍ HOVORKA - HRADEŠÍN 

 

KONTEJNERY 

ZEMNÍ PRÁCE 

DEMOLIČNÍ PRÁCE 

 

STAVEBNÍ PRÁCE: 

- ZHOTOVENÍ ZÁKLADOVÝCH DESEK 

- REALIZACE INŢENÝRSKÝCH SITÍ A KOMUNIKACÍ 

- POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŢBY 

 

PRODEJ: 

písků, štěrků, zeminy,  

sutních a betonových recyklátů, 

!! NOVĚ !! prodej a doprava betonových jímek  

 

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek ) 

PROVOZNÍ DOBA: 

PO – PÁ  8,00 – 18,00 hod.,  SO – NE dle dohody 

 

tel. 602 326 785 

e-mail: autodoprava-hovorka @autodoprava-hovorka.cz 
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PRONÁJEM 
 

kanceláří a prostor pro podnikání 

 

Stavokonstrukce Český Brod a. s. 

nabízí 
 

ve své administrativní budově (sídlo Finančního úřadu) 

 

v Českém Brodě, Sportovní 501 k dlouhodobému 

 

pronájmu kanceláře a kancelářské prostory 

 

s moţností vyuţití technického a skladovacího 

 

zázemí o celkové ploše aţ 150 m2. 

 

Moţnost vlastních dispozičních úprav. 

 

Bliţší informace a podmínky na tel. čísle 

321 622 2185 nebo 721 992 829 
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Pozvánka na městskou slavnost Královské brodění 2009 

 
Slavnosti se budou konat v sobotu 16.5. a hlavním programem bude vítání krále Jiřího  

z Poděbrad táhnoucího s hotovostí měst proti Matyáši Korvínovi, ke kterému by se po  

šarvátce s „lapky“ z kosteleckých lesů přidala i garda města Český Brod, jako připomenutí 

událostí z roku 1468. Letošní slavnost bude jen ve středověkém duchu, srdečně zveme  

všechny  prodejce a řemeslníky s dobovými stánky a dobovým oblečením do našeho 

jarmarečního trhu, který se bude konat na Husově náměstí.  

Přihlášky s uvedením jaký druh zboţí nebo řemeslo nabízíte, případně  i fotografii stánku 

zasílejte na níţe uvedený kontakt, přihlášky zpětně potvrdíme  

a zašleme potvrzení pro vstup do města. 

Přihláška by měla obsahovat: Jméno a adresu prodejce včetně PSČ, kontaktní telefon, e-mail, 

www. stránky, druh nabízeného zboţí nebo sluţeb, připojení na el. proud (230V) ano či ne. 

 

Městské kulturní a informační centrum 

Zdenka Bočková 

Náměstí Arnošta z Pardubic 1 

282 28 Český Brod 

tel. 321 612 217 (po – pá 8.00 – 17.00hodin) 

mobil: 604 571 208 
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Chcete podpořit Městskou 
gardu? Zakupte si  

v  informačním centru  
v Českém Brodě DVD  

s dokumentárním filmem 
Královské brodění 2008 

v ceně 90 Kč. 

POZÁRUČNÍ OPRAVY 

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77, ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572        privat: 321 623 121 

 

P O Z V Á N K A 
Region Pošembeří, o. p. s. – Klub přátel historie a přírody Úval  

a okolí – Klub ţen Přišimasy – Spolek pro obnovu a rozvoj  

obce Hradešín – Otevřené Úvaly – Občanské sdruţení SOSák – Obec  

Přišimasy – Obec Tismice – Město Úvaly – Obec Hradešín – Městys  

Škvorec – MŠ Tismice – MŠ Škvorec – MŠ Přišimasy – ZŠ Úvaly 

p o ř á d a j í 

v sobotu 18. 4. 2009 od 15 hodin 

3. ročník regionální kulturní akce 

„DEN ZEMĚ NA KLEPCI III.“ 
při hezkém počasí deky a košíčky s sebou 

 

HLAVNÍ PROGRAM – začátek 15:00 hod 

14:50 svolání kostelním zvonem z roku 1409 

15:00 formace vlajkonošů a zahájení (Klub Úvaly + Otevřené Úvaly + obce) 

15:05 700 let obce Přišimasy (Hradešín – Přišimasy) 

15:15 dětské představení (MŠ Škvorec) 

15:25 dramatizace Slouha a zlá selka (Klub Úvaly) 

15:35 turistická „po“ známka (Přišimasy + Tismice) 

15:45 křest regionální publikace (Klub Úvaly) 

16:00 výsadba nové zeleně – happening (Přišimasy + MŠ Tismice + Otevřené Úvaly) 

DOPROVODNÝ PROGRAM – začátek od 16:30 

stanové městečko – místní produkty (spolky + obce + jednotlivci) 

prezentace nových publikací (Klub Úvaly + pí. Holečková) 

dětský lunapark (Klub ţen + MŠ Přišimasy), hry v přírodě (Tismice) 

občerstvení a piknik na louce (Přišimasy), slavnostní zapálení vatry, opékání  

(Přišimasy + Hradešín + Tismice + Úvaly) 

ORGANITÁTOŘI A PARTNEŘI 
Generální partner: Region Pošembeří, o. p. s. 

Spolky: Klub přátel historie a přírody Úval a okolí – Klub ţen Přišimasy – Spolek pro 

obnovu a rozvoj obce Hradešín – Otevřené Úvaly – Občanské sdruţení SOSák 

Obce: Obec Přišimasy – Obec Tismice – Město Úvaly – Obec Hradešín – Městys Škvorec 

Školy: MŠ Tismice – MŠ Škvorec – MŠ Přišimasy – ZŠ Úvaly 

Média: Náš Region – Českobrodský zpravodaj – Ţivot Úval – Otevřené Úvaly – Dobrý 

Den… – Přišimaský zpravodaj – Zebrin – Rostoklatský zvěstovatel – Škvorecký zpravodaj 

www.posemberi.cz – www.peknyden.cz 

http://www.posemberi.cz/
http://www.peknyden.cz/
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Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí   

 zve k účasti na pochodu nejen za historií 

 

Husitský pochod Český Brod – Bärnau, Horní Falcko 

 
 

Kdy:   01.05.- 09.05.2009 

Místo srazu:  30.04.2009 v Českém Brodě  

Transport:  osobního vybavení a táborových potřeb na jednom voze taţeném koňmi  

Délka pochodu: bude se putovat jako v době husitů, denní plán 25 – 40 km  

Účast:   a) na všech dnech     

                     b) na některých nebo jednotlivých etapách 

Přihlášky:   u organizátorů v Českém Brodě (pan Broţek, petrbrozek@yahoo.com),  

v  Bernau bei Berlin (pan Eccarius, stadtverwaltung@bernau-bei-berlin.de)      

                              v pobočce v Kostnici, hus-museum@t-online.de 
                           

Zdroj: Durdik,J.-Husitske vojenstvi 

 

Ideou „putovat jako husité v 15. století“ se zabývá několik nadšenců v obou městech jiţ několik 

roků. A nyní skutečně vyrazí na cestu – v oblečení a ve výzbroji, kterou měli husité. Účastníci si sami na vlastní kůţi 

vyzkouší, co je moţné absolvovat ve výzbroji z 15. století. A deset společně proţitých dnů přivede zúčastněné blíţe k sobě. 
 

Společenství přeje všem účastníkům zajímavé putování. 
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Co říká soubor o hře: Mrtvá nevěsta je staro-
dávný příběh z Ukrajiny o mladíkovi, který se 
omylem oženil s mrtvou dívkou, což mu při
neslo nejeden vážný i nevážný problém, 
zvláště když byl již zasnouben s dívkou živou. 
A o tom, která z žen bude nakonec tou pravou, 
j e  p ř í b ě h  M r t v é  n e v ě s t y …

k článku uvnitř

Pátek 24. 4. 2009 kino Svět Český Brod od 19.30 hodin



Středověké divadlo Traken 
srdečně zve na 

hřiště za I. Základní školou (Žitomířská ul.) 
na středověký rytířský turnaj

7. 8. a 9. dubna 2009 
vždy od 17.00 hodin.

Rytíři se představí v úterý 7. 4. 2009 ve 14.00 hodin 
před Městským úřadem v přivítacím 
ceremoniálu s představiteli města.

Více informací: www. traken.cz, tel. 602 273 495


