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Novorenesanční budova městské záložny, dnešní České spořitelny, ještě před 
rozšířením o sousední dům čp. 24 roku 1929. Vedle ní je už vidět papírenský 
obchod a knihkupectví redaktora Jozefa Miškovského. Za povšimnutí jistě také 
stojí původní sgrafitová výzdoba fasády.                           (ze sbírky Podlipanského muzea;  V. J. Mrvík)
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09.00 – 17.00  Jarmareční tržiště, dílny a řemesl-

  né ukázky, občerstvení 

09.00 – 17.00  Galerie Šatlava: Dana Gregorová, 

Rudolf Hindrich „Variace“ prodej-

ní výstava obrazů jirenských vý-

tvarníků, volně přístupné podze-

mí bez průvodce 

09.00 – 17.00  Galerie k: Výstava výtvarníka, ilu-

strátora a karikaturisty Jiřího Slívy 

(Husovo nám. 16) 

13.00    Bakchus – středověká a rene- 

   sanční hudba 

13.00 – 17.00  Historická zastavení se soutěží: 

  Podzemí, Městská knihovna, RC 

  Kostička,  Pozemek gardy u hra-

  deb, Podlipanské muzeum 

13.10   Lucrezia – historické tance 

13.25   Kvartet – skupina historického 

  šermu 

13.45  Vystoupení Základní a Praktické 

  školy Žitomířská 1359 „Lidové 

  tance“ 

14.05  Vystoupení Základní školy Tyršo-

  va 68 

14.20  Vystoupení Základní školy Žito-

  mířská 885 „Odysseova cesta“ 

14.55  Vystoupení Základní školy Tyršo-

  va 68 

15.10  Kvartet – skupina historického 

  šermu 

15.25  Divadlo Emillion „Princezna se 

  zlatou hvězdou“ (v parku) 

15.30  Bakchus – středověká a rene- 

  sanční hudba 

15.50  Lucrezia – historické tance 

16.00  Příjezd Císaře a šarvátka  

  s narušiteli pořádku 

16.30  Odjezd Císaře 

16.50  Divadlo Emillion „Červená Kar-

  kulka“ 

17.15  Bakchus – středověká a rene- 

  sanční hudba 

17.40  Lucrezia – historické tance 

18.00 – 22.00  Muzejní noc Podlipanského mu-

  zea: soutěžní kvíz a program  

  v expozici muzea 

18.00  Koncert - Jiří Schmitzer 

Českobrodský ZPRAVODAJ 
Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska 

Zpracovává, vydává, tisk a distribuci zajišťuje  

Městské kulturní a informační centrum v Českém Brodě  

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

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

Hor Tomáš, Ing. Petrásek Jaroslav st.,  

Bc. Nekolný Jakub. Adresa redakce: MKIC,  

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

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

Telefon: 321612220, 321612219, 321612218 

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

cbz@cesbrod.cz; info@cesbrod.cz 

Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte redakci na výše  

uvedenou adresu nebo osobně předejte na stejné adrese  

v Informačním centru v přízemí budovy MKIC.  

Upřednostňujeme autorské příspěvky  

v elektronické podobě na některém z běžných médií  

a v běžných formátech. Fotografie přijímáme  

ve všech formátech a oddělené od textu. Texty procházejí 

základní jazykovou úpravou a za  

jejich obsah ručí autoři příspěvků.  

Redakce si vyhrazuje právo na krácení rukopisů, případně jejich 

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

celkové zpracování příspěvku. Nevyžádané rukopisy, fotografie, 

případně kresby se nevracejí. Vychází počátkem každého měsíce,  

k dostání ve vybraných prodejnách časopisů a v MKIC.  

Předplatné vyřizuje a časopis rozesílá MKIC, Český Brod.  

 

Registrováno MK ČR pod registračním číslem  

MK ČR E10639.  

Tisk Jan Průša – Polygrafická výroba Klučov.  

Cena jednoho výtisku je 9,00 Kč.  

Toto číslo vyšlo 4. 5. 2011 v nákladu 500 ks. 

Uzávěrka čísla 6. 2011 je v úterý 10. 5. 2011  

© MKIC 1992 – 2011 

Zprávy z města a radnice; Deník MP 

Spolky a organizace ve městě; Leccos 

Maminky, nebojte se podnikat! 

Rozhovor s Alenou Horáčkovou 

Pozvánky na kulturu, informace obecné 

Skauti v Londýně, pozvánka do muzea 

Knižní novinky březen 2011 

Sport, Matrika aj… 

OBSAH 

Kresba Václava Cinkla z roku 1971 

KRÁLOVSKÉ BRODĚNÍ KRÁLOVSKÉ BRODĚNÍ   
S o b o t a  1 4 .  k v ě t n a  2 0 1 1  
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Věstník samosprávy 
Č E S K O B R O D S K Ý  Z P R A V O D A J  

města  informují... 

Rada a zastupitelstvo 

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

Souhrn ze 7. řádného jednání rady  
města, konaného dne 23. 3. 2011 od 
16:00 hodin v kanceláři starosty města 
 
1. Sazebník úhrad za poskytování informací 
podle zákona 106 (74/2011). Rada města schvalu-

je sazebník úhrad za poskytování informací v souladu  

s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svo-
bodném přístupu k informacím, v platném znění, ve 

spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády  
č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenč-

ních odměn za poskytování informací podle zákona  
o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 

102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v plat-

ném znění, ve znění přílohy, která je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 

2. Souhlas s podnájmem bytu (75/2011). Rada 
města souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu 

č. 8 na adrese Český Brod, Mozartova 1394 na tři roky, 

tj. do 31. 03. 2014 mezi panem Karlíkem a manţeli 
Minaříkovými. 

3. Ukončení smlouvy o nájmu dohodou 
(76/2011). Rada města schvaluje dohodu o ukončení 

nájemní smlouvy č. 6/2008/OSM ze dne 02. 01. 2008 

ke dni 31. 03. 2011 s Mgr. Danielem Sobotkou, bytem 
B. Němcové 529, Český Brod, na nebytový prostor v 1. 

patře budovy bývalé zubní polikliniky bez čp., na poz. 
č. 1623. 

4. Zápočet závazků a pohledávek Českobrodská 
nemocnice (77/2011). Rada města doporučuje za-

stupitelstvu města Český Brod schválit dohodu o vzá-

jemném zápočtu závazků a pohledávek v celkové výši 
892124 Kč mezi Městem Český Brod a Českobrodskou 

nemocnicí, s. r. o. 
5. Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových 

prostor – Úřad práce (78/2011). Rada města I. 

schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor č. 42/2004/OSM uzavřené dne 01. 04. 2004. 

Tímto dodatkem se mění článek V., odst. 2 – platební 
ujednání. Znění dodatku č. 4 je nedílnou součástí origi-

nálu zápisu k tomuto usnesení; II. pověřuje starostu 
města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem 

uvedeného dodatku. 

6. Ing. Jan Kopáček, úprava nájemní smlouvy 
(79/2011). Rada města I. schvaluje změnu nájemní 

smlouvy na byt č. 1, v objektu lesovny čp. 78, Vrátkov, 
typ 3+1 o celkové výměře 72,79 m2, na dobu určitou  

s Ing. Janem Kopáčkem za nájemné ve výši 3500 Kč 

měsíčně bez záloh na sluţby; II. pověřuje starostu 
města Český Brod Bc. Jakoba Nekolného podpisem 

výše uvedené smlouvy. 

7. Schválení smlouvy o výpůjčce kopírovacího 

stroje příspěvkové organizaci MKIC (80/2011). 
Rada města I. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 

na kopírovací stroj MINOLTA Di 250 pro MKIC, nám. 
Arnošta z Pardubic čp. 1, Český Brod, ve znění, které je 

přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení; II. pově-

řuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 
podpisem uvedené smlouvy. 

8. Technické služby – žádost o souhlas s podá-
ním žádosti (81/2011). Rada města souhlasí 

s podáním ţádosti o získání dotace na kontejnerový vůz 
pro potřeby příspěvkové organizace Technické sluţby  

s termínem realizace v roce 2012. 

9. Anna – sociální služby pro seniory – čerpání 
investičního fondu (82/2011). Rada města souhlasí 

ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Anna Čes-
ký Brod – sociální sluţby pro seniory s čerpáním inves-

tičního fondu ve výši 65000 Kč na pořízení 2 nových 

výměníků tepla. 
10. Investiční příspěvek na opravu krajských 

komunikací (83/2011). Rada města I. schvaluje 
investiční příspěvek ve výši 500000 Kč pro příspěvko-

vou organizaci Technické sluţby Český Brod na opravu 
komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje; II. uklá-

dá vedoucí finančního odboru Jaroslavě Sahulové při-

pravit návrh rozpočtového opatření se zapracovaným 
investičním příspěvkem a předloţit jej ke schválení na-

jednání zastupitelstva města; III. pověřuje starostu 
města Bc. Jakuba Nekolného projednat se zástupci 

Krajské správy a údrţby silnic Středočeského kraje za-

jištěni realizace výše uvedeného usnesení. 
11. ZŠ Český Brod – souhlas s podáním žádosti  

o dotaci (84/2011). Rada města souhlasí 
se záměrem společnosti přátel 1. ZŠ Ţitomířská podat 

ţádost o dotaci na projekt „Nové prostory pro školní 

druţinu“ v budově příspěvkové organizace města ZŠ 
Ţitomířská v rámci IV. výzvy – Jaro 2011 na realizaci 

Strategického plánu Leader MAS Region Pošembeří. 
12. Stavební úpravy v okolí nádraží v Českém 

Brodě – část 1A – podání žádosti o dotaci 
(85/2011). Rada města I. souhlasí s podáním ţádosti 

o poskytnutí dotace na realizaci investiční akce 

„Stavební úpravy v okolí nádraţí v Českém Brodě – část 
1 A“. Ţádost bude podána na Regionální operační pro-

gram regionu soudrţnosti Střední Čechy v rámci Výzvy 
č. 64 – oblast podpory 1.2 –Udrţitelné formy dopravy – 

zastávky a terminály; II. pověřuje starostu města Čes-

ký Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 
ţádosti o poskytnutí dotace. 

13. Stavební úpravy v okolí nádraží v Českém 
Brodě – část 1B – Ulice Cukrovarská – podání 

žádosti o dotaci (86/2011). Rada města I. souhlasí 
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s podáním ţádosti o poskytnutí dotace na realizaci in-

vestiční akce „Stavební úpravy v okolí nádraţí v Čes-
kém Brodě – část 1B – ulice Cukrovarská“. Ţádost bude 

podána na Regionální operační program regionu 
soudrţnosti Střední Čechy v rámci Výzvy č. 58 – oblast 

podpory 1.1 – regionální dopravní infrastruktura; II. 

pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekol-
ného podpisem výše uvedené ţádosti o poskytnutí do-

tace 
14. Vyjádření ke kontrolní zprávě KV (87/2011). 

Rada města I. schvaluje vyjádření ke kontrolní zprávě 
Kontrolního výboru zastupitelstva města Český Brod  

o zjištěních vyplývajících z kontrolní činnosti provedené 

dle usnesení Kontrolního výboru č. 2/2010, č. 3/2010  
a č. 1/2011 jehoţ znění je přílohou originálu zápisu  

k tomuto usnesení; II. doporučuje zastupitelstvu města 
Český Brod zamítnout návrh usnesení předloţeného 

kontrolním výborem vycházející z výše uvedené zprávy; 

III. doporučuje zastupitelstvu města Český Brod odvo-
lat kontrolní výbor. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města  
Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 
 

Souhrn z 6. řádného zasedání zastupi-
telstva města, konaného dne 23. 3. 2011 
od 18:00 hodin v obřadní síni českob-
rodské radnice 
 
1. Vodovod a kanalizace v ul. Krále Jiřího – do-
hoda o narovnání (13/2011). Zastupitelstvo města 

1. schvaluje dohodu o narovnání mezi Městem Český 
Brod a 1. SčV, a. s. Návrh dohody je přílohou originálu 

zápisu k tomuto usnesení; II. pověřuje starostu města 

Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uve-
dené dohody o narovnání. 

2. Prodej podílu 1/11 pozemku v obci a k. ú. 
Český Brod (14/2011). Zastupitelstvo města I. 

schvaluje prodej podílu 1/11 pozemku KN p. č. 228/81 
v obci a katastrálním území Český Brod, z vlastnictví 

Města Český Brod, za kupní cenu 5327 Kč Daně Bra-

tánkové, Palackého 1118, 282 01 Český Brod; II. pově-
řuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 

podpisem kupní smlouvy týkající se podílu 1/11 pozem-
ku. 

4. Odvolání kontrolního výboru (15/2011). Za-

stupitelstvo města odvolává kontrolní výbor.  
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města 
Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 

 

Souhrn z 8. řádného jednání rady města, 
konaného dne 7. 4. 2011 od 16:00 hodin 
v kanceláři starosty města 
 
1. VB – kabel NN – ČEZ Distribuce a. s. – ul. 

Kounická (88/2011). Rada města 1. schvaluje 

uzavření smlouvy budoucí o uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene na uloţení a provozování kabelu NN 

na pozemku č. 847 dle PK v obci k. ú. Český Brod. Bu-
doucím oprávněným je ČEZ Distribuce a.s. Návrh 

smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnese-

ní; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba 
Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy budoucí  

o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 
2. VB – kabel NN – ČEZ Distribuce a. s. – ul. Bez-

ručova, Žižkova (89/2011). Rada města I. schvalu-

je uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na ulo-
ţení a provozování kabelu NN, kVN a CTSbb na pozem-

ku č. 48, 183, 197/1, 200/1, 202/1, 904/18, 920/1 dle 
KN v obci k. ú. Český Brod. Oprávněným je ČEZ Distri-

buce a. s. Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu  
k tomuto usnesení; II. pověřuje starostu města Český 

Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené 

smlouvy o zřízení věcného břemene. 
3. Prodej volné bytové jednotky č. 1256/24 v ul. 

Palackého, Český Brod (90/2011). Rada města 
doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit 

prodej bytové jednotky č. 1256/24 o velikosti 26,83 m2 

včetně spoluvlastnického podílu 2683/173205 na spo-
lečných částech budovy čp. 1256 na pozemku p. č. st. 

1580 a pozemku p. č. st. 1580 o výměře 279 m2 vše  
v obci a k. ú. Český Brod paní Libuši Protivové, Na Ci-

helně 1327, 282 01 Český Brod, za nabídnutou cenu 
760000 Kč. 

Podmínky prodeje: Kupní cena bude uhrazena nejpoz-

ději do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy. Kupní cena 
bude hrazena z úvěru ze stavebního spoření. 

4. Dotace na pořízení lesnické techniky 
(91/2011). Rada města I. souhlasí s přijetím dotace  

z Programu rozvoje venkova ve výši 379.032 Kč na 

pořízení lesnické techniky do majetku města; II. pově-
řuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného 

podpisem Dohody o poskytnutí dotace z Programu roz-
voje venkova, ident. číslo 48133981; III. ukládá vedou-

címu odboru ţivotního prostředí a zemědělství zajistit 

organizaci výběrového řízení na dodavatele této techni-
ky. 

5. Nákup herního prvku do městského parku 
(92/2011). Rada města I. schvaluje nákup herního 

prvku „Vláček uhláček“ pro doplnění vybavení dětského 
hřiště v městském parku za cenu 100000 Kč vč. DPH; 

II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Ne-

kolného podpisem smlouvy s firmou Tomovy parky s. r. 
o., Karlovice; III. ukládá vedoucímu odboru ţivotního 

prostředí a zemědělství zajistit realizaci celé akce. 
6. Zřízení technologického centra Města Český 

Brod – komise pro otevírání obálek (93/2011). 

Rada města schvaluje komisi pro otevírání obálek  
s nabídkami a posouzení splnění kvalifikace uchazečů  

k nadlimitní veřejné zakázce „Zřízení technologického 
centra Města Český Brod“ v následujícím obsazení včet-

ně náhradníků: Bc. Jakub Nekolný (člen) – Mgr. Pavel 
Janík (náhradník), Tomáš Hor (člen) – Jiří Šimek 

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

Sahulová (náhradník). 
7. Pamětní deska Mistra Jana Husa (94/2011). 

Rada města I. souhlasí s umístěním pamětní desky Mis-
tra Jana Husa do sbírkového fondu Podlipanského mu-

zea v Českém Brodě na dobu neurčitou; II. schvaluje 
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Miroslava Hladíková, matrikářka 

Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Český Brod a Regio-

nálním muzeem v Kolíně na uloţení pamětní reliéfní 
desky Mistra Jana Husa v Podlipanském muzeu v Čes-

kém Brodě; III. pověřuje starostu města Český Brod 
Bc. Jakuba Nekolného podpisem Smlouvy o výpůjčce. 

8. Obecní TV (95/2011). Rada města I. bere na vě-

domí informaci ohledně moţnosti zřídit obecní televizi; 
II. ukládá kanceláři starosty připravit výběrové řízení 

na zajištění poskytovatele sluţeb obecní televize. 
9. Souhlas s jinou výdělečnou činností zaměst-

nance (96/2011). Rada města souhlasí po projedná-
ní podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-

cích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 16 odst. 4) 

zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-
správných celků a o změně některých zákonů, s výko-

nem jiné výdělečné činnosti paní Kateřiny Rozmbacho-
vé, odborné pracovnice finančního odboru MěÚ Český 

Brod s rámcovou pracovní činností v oblasti fakturace, 

účetnictví a daňové agendy organizační sloţky Městské 
lesy Český Brod. Souhlas je vydán po dobu trvání jejího 

pracovního poměru s městem Český Brod. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města 
Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 

Českobrodská matrika  

informuje 

 

Významné životní výročí  

oslavili tito občané: 

 

paní Růžena Černovská  

pan Bohuslav Jirák  

 

z Českého Brodu. 

 

Upřímně blahopřejeme  

a přejeme hodně zdraví  

a pohody  

do dalších let. 

 

 

Blokové pokuty na místě zaplacené 9000 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku  19500 Kč 

Parkovací automaty  96229 Kč  

Poplatky za trţnici  5540 Kč 

Celkem 130269 Kč 

Z deníku Městské policie – březen 

Odchyt psů – 1× předáno majiteli, 2× útulek Lysá n. Labem  

Součinnost s odbory při MěÚ Český Brod – 2× s odborem do-

pravy, 1× s odborem správy majetku města, 2× s odborem vnitř-

ních věcí 

Přestupky majetkové – krádeže 3×  

Nádraží – porušování tabákového zákona – 0×  

Zajištění provozu parkovacích automatů – denně 

Sběr injekčních stříkaček – 1× ul. Zárubova, 2× garáže nad ČS 

Pap-oil, 2× ul. U Studánky, 3× ul. Komenského, 1× nádraží, 1× 

Nám. Arnošta z Pardubic 

Oznámení o krádeži v prodejně Penny market, vyřešeno blokovou 

pokutou  

Měření rychlosti v obci Poříčany 

Výzva na odstranění autovraku v ulici Palackého – odstraněno 

majitelem 

Výzva na odstranění autovraku v obci Liblice – odstraněno maji-

telem 

Nález dvou peněženek v prodejně Lidl – jedna předána na PČR, 

nahlášeno jako ztráta dokladů, druhá po sepsání ÚZ předána na 

ztráty a nálezy MěÚ Č. Brod 

Oznámení o výskytu podezřelého vozidla s romskou osádkou 

v ulici Jiřího Wolkera – po provedení lustrace osob byla řidiči 

uložena pokuta za dopravní přestupek. 

Oznámení ZŠ v ulici Žitomířská o napadení žáka – předáno PČR  

Měření rychlosti v obci Krupá  

Oznámení o narušení občanského soužití v obci Liblice – ozna-

movatel poučen o nutnosti podání návrhu na projednání přestup-

ku 

Oznámení o pálení kabelů na poli za objektem traktorové stanice 

– negativní 

Usměrňování dopravy při kácení stromu v ulici Žižkova 

Doručení písemnosti pro okresní soud Kolín 

Měření rychlosti v obci Doubravčice 

Asistence krajské veterinární správy Kolín + odbor životního 

prostředí při kontrole chovu koní v obci Štolmíř 
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Z deníku Městské policie – březen  2011  

dokončení z předchozí stránky 

Oznámení o krádeži v prodejně Penny market, vyřešeno bloko-

vou pokutou  

Součinnost s odborem sociálních věcí ve věci nevyzvednutí 

dvou dětí ze ZŠ 

Oznámení o značném hluku z domu v ul. Krále Jiřího – vyřeše-

no domluvou 

Zajištění vozidla po dopravní nehodě v ul. Krále Jiřího u prodej-

ny stavebnin 

Oznámeni na spol. ČEZ o poškození elektrické rozvodné skříně 

v ul. Sokolovská 

Oznámení o muži, který se obnažoval před ženou s dvěma dětmi 

– předáno na PČR pro podezření ze spáchání trestného činu 

Oznámení o zaparkovaném NA Avia, které blokuje ulici Na Vy-

hlídce – vyřešeno domluvou, vozidlo majitel přeparkoval 

Kontrola nádraží, vestibulu, čekárny a podchodu ohledně dodr-

žování tabákového zákona a veřejného pořádku – denně 

Kontrola hřbitova a parkoviště u hřbitova – denně  

Upozorňování fyzických a právnických osob na dodržování 

místních vyhlášek 

Kontrolní činnost nad dodržováním uklízení psích exkrementů 

majiteli psů 

Zvýšená kontrola žáků před vyučováním z důvodu kouření 

v okolí škol a poškozování oplocení domů a elektrických roz-

vodných skříní 

Jan Svoboda, velitel MP 

Kollárkou třicítkou! 
Informace o novém dopravním opatření. 

 
V souvislosti s provedenými změnami dopravního značení v ulici 

Kollárova a Komenského informujeme zejména ty řidiče, ale  

i chodce, kteří neradi respektují dopravní značení, že v tomto úse-

ku bude docházet Městskou policií Český Brod nebo Policií ČR 

k pravidelnému dohledu včetně měření dodržování nejvyšší dovo-

lené rychlosti projíždějících vozidel.  

 

Nové dopravní značení bylo instalováno na základě podně-

tu z jednání zastupitelstva města, vyhodnocení 

místní situace a závěrů dopravní komise. 

V první fázi došlo k obnovení vodorovného 

dopravního značení, jako jsou přechody pro 

chodce a symboly upozorňující na pohyb 

dětí, doplněné o svislé dopravní značení. Část 

těchto značek byla zvýrazněna retroreflexním ţlutozeleným 

fluorescenčním podkladem. V další fázi, na jaře 2011, došlo 

k instalování dopravního značení, které omezuje rychlost 

jízdy vozidel v těchto ulicích na 30 km/h. Následně bu-

de instalováno svislé dopravní značení, které zakazuje za-

stavení vozidel v době od pondělí do pátku, od 7 do 16 ho-

din, v ulici Kollárova v prostoru mateřské školy po přechod 

pro chodce. Právě zde totiţ došlo a mohlo by docházet 

k vběhnutí dětí mezi stojícími vozidly do silnice. Závěrem 

bych chtěl všechny účastníky silničního provozu poţádat  

o dodrţování pravidel silničního provozu, o vzájemnou 

ohleduplnost a o pochopení těchto opatření. Zdraví a ţivoty 

našich dětí za to jistě stojí! (viz foto v protějším sloupci) 

 

Jan Pohůnek, vedoucí odboru dopravy MěÚ Český Brod 

ANNA ČESKÝ BROD 

sociální sluţby pro seniory  

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ  

SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

 
Ve dnech 28. 3. – 30. 3. 2011 proběhla v naší organizaci obá-

vaná inspekce na poskytování sociální služby – Domov pro 

seniory. Kontrolu provedly 3 inspektorky z KÚ Středočeského 

kraje. V průběhu inspekce bylo hodnoceno plnění povinností 

poskytovatelů sociálních služeb, stanovených v zákoně o soci-

álních službách a dále kvalita poskytované sociální služby.  

Konkrétně se kvalita sociální sluţby – Domov pro seniory – 

ověřovala podle 15 standardů kvality sociálních sluţeb, které 

byly v naší organizaci vypracovány a zavedeny v uplynulých 

třech letech. Před zahájením inspekce v místě jsme byli vyzvá-

ni k zaslání veškerých standardů a vnitřních předpisů ke kont-

role. Na místě byly dále inspektorkám předloţeny další vyţá-

dané podklady sepsané na jedné straně A4, např. výroční zprá-

vy, organizační schéma organizace, evidence stíţností, evaku-

ační plán, pořadník ţadatelů, informační leták, zápisy z porad 

vedení, smlouva se supervizorem, evidence darů, náplně práce 

atd. 

Součástí inspekce byla také prohlídka všech prostor Domova, 

který se inspektorkám velmi líbil a chválily uspořádání domo-

va, příjemné prostředí, vybavení, zahradu… Dalším zdrojem 

informací pro inspekci byly také rozhovory s klienty Domova 

pro seniory, při kterých inspektorky zjišťovaly jejich spokoje-

nost a dodrţování standardů kvality sociální sluţby. 

Samozřejmě probíhaly také rozhovory se zaměstnanci, a to jak 

s jednotlivými vedoucími, tak s pracovnicemi přímé péče, 

zdravotními sestrami, sociální pracovnicí, ale i třeba 

s personálem kuchyně. 

Dne 11. 4. 2011 nám byla, za přítomnosti pana starosty, předá-

na inspekční zpráva, která je velice obsáhlá a má více neţ 100 

stran. Výsledek provedené inspekce je pro náš Domov pro 

seniory skvělý a povaţujeme výsledné hodnocení za náš velký 

úspěch. 

Z celkového maximálního počtu 144 bodů hodnocených 

kritérií jsme dosáhli 130 bodů, tj. 90,28%, coţ je hodnoce-

no jako výborné splnění standardů kvality sociálních slu-

ţeb. 
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ANNA ČESKÝ BROD 

sociální sluţby pro seniory  

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ  

SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 
Dokončení z minulé stránky 

Máme všichni velkou radost, ţe naše tříleté úsilí bylo takto 

„odměněno“. Moje poděkování patří hlavně všem zaměst-

nancům Domova, kteří se podíleli na úspěšném průběhu in-

spekce.  

Nyní nás čeká období odstraňování drobných nedostatků, 

které se týkají převáţně úpravy některých vnitřních předpisů 

organizace.  

Věřím, ţe tím dojde k dalšímu zlepšení poskytované péče 

v našem Domově pro seniory. 

L. Hovorková, ředitelka 

Maminky, nebojte se podnikání.  

Ukáţeme Vám, jak na to! 

 
Tak zní oficiální ná-

zev projektu, nicméně 

rozhodně máme dveře 

otevřené i pro tatínky. 

Projekt byl odstartován 1. 2. 2011 a je financovaný 

z Evropského sociálního fondu v rámci programu OP LZZ. 

 

Cílem projektu je nabídnout Vám, rodičům, alternativu opro-

ti klasickému pracovnímu poměru, pokud byste se chtěli při 

péči o děti věnovat i profesnímu rozvoji, aniţ byste potomky 

museli na deset hodin denně odkládat. Účast v projektu, tj. 

kurzy a veškeré doprovodné sluţby (občerstvení a hlídání), 

jsou zdarma. Pokud přijedete vlakem nebo MHD, obdrţíte aţ 

1000 Kč jako příspěvek na dopravu. Kaţdý zaregistrovaný 

účastník kurzů navíc obdrţí kníţku z edice Nevšední hrátky 

(www.nevsednihratky.cz). 

Podnikání je velice vhodným způsobem seberealizace při 

péči o děti především kvůli obrovské časové i místní flexibi-

litě, svobodě rozhodování a uplatnění. Samozřejmě má i svá 

negativa – například nutnost vstupních investic nebo osobní 

zodpovědnosti. Dodáme Vám všechny teoretické a praktické 

informace, abyste mohli začít hladce podnikat. Nebudeme za 

Vás vymýšlet, co byste měli dělat. Kaţdý jiţ máte nějaké 

znalosti, nápady, dovednosti. My Vás naučíme, jak vše vyří-

dit na úřadech, jak získat finance, jak vést účetnictví, jak 

svůj projekt správně komunikovat, jak jednat s dodavateli, 

jak si vytvořit webové stránky apod. Kurzy jsou hodně prak-

ticky zaměřené, tj. učit se budete od lektorů/podnikatelů  

z jejich případových studií. Podrobný rozpis kurzů naleznete 

na www.nebojtesepodnikani.cz. 

Můţete se přihlásit do jednoho ze dvou semestrů se začát-

kem v září 2011 nebo březnu 2012. Kurzy trvají čtyři měsíce 

(2× nebo 1× týdně 3 hodiny výuky), navazuje pět dní praxe 

v průběhu měsíce a dále pět měsíců individuálního poraden-

ství při rozjíţdění vlastního projektu.  

Projekt je určen pro rodiče pečující o dítě s trvalým bydliš-

těm ve Středočeském kraji. Většinou půjde o maminky na 

rodičovské dovolené (ideálně v posledním roce) nebo těsně 

po skončení rodičovské dovolené a hledající uplatnění. Pro-

jekt je vhodný pro ty, které vědí, ţe při péči o děti se na pů-

vodní pozici nebudou moci vrátit. Nebo třeba mají ţivnos-

tenský list z dob studia a nyní by se chtěly pustit do nového 

projektu. Nemusíte řešit úroveň dosavadního vzdělání. Pro-

jekt je postaven tak, ţe potřebné informace dostane vysoko-

školačka pro budoucí řízení cestovní kanceláře stejně jako 

vyučená kuchařka pro otevření vlastního pekařství. 

     Pokud jsme ve Vás vzbudili zájem, zjistěte si více na 

www.nebojtesepodnikani.cz, kde naleznete nejen podrob-

nější informace o projektu, ale také registrační formulář. 

Pro více informací nás kontaktujte na tel.: +420 724 535 

898 nebo e-mailu: info@nebojtesepodnikani.cz. 

 

V případě, ţe se s námi chcete vidět osobně, přijďte se do-

zvědět více na některé z informačních setkání, která probíha-

jí vţdy od 9 do 12 hodin: 

27. 4.  Dolní Počernice, RK Veselý čertík, Národních 

 hrdinů 3  

 4. 5.  Šestajovice, budova bývalé MŠ, 9. května 141 

ANNA ČESKÝ BROD 

SOCIÁLNÍ SLUŢBY  

PRO SENIORY 

pořádá k 15. výročí dokončení  

přestavby domova 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 

DNE 19. 5. 2011 OD 9 DO 16 HODIN 
moţnost prohlédnout si společné prostory 

areálu 

poskytnutí veškerých potřebných  

informací 

ukázky výrobků z aktivizačních  

programů seniorů - ručně vyráběné 

šperky, hedvábné šály  

fotografie ze ţivota obyvatelvýstava  

výrobků z keramické a výtvarné dílny 

 

Srdečně zveme 
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 18. 5.  Nymburk, MC Svítání, Letců R. A. F. 1989 

19. 5.  Kolín, RC Hvězdička, Antonína Kaliny 1351 

25. 5.  Čelákovice, Kulturní dům, Sady 17. listopadu 

 1380/6 

26. 5.  Úvaly, Kačenčina školička, Nám. Arnošta z 

 Pardubic 16 

 1. 6.  Pečky, MC Pramínek, tř. J. Švermy 141 

 8. 6.  Brandýs nad Labem, Brandýský Matýsek, Za

 hradnická 1723/A 

16. 6.  Český Brod, MKIC, Nám. Arnošta z Pardubic 1 

22. 6.  Přišimasy, Klub Šikulka, budova OÚ Přišimasy 

 

Jana Lenková 

 
 

Jana odšťavňuje… 

 

 
Olga a Petra 
Foto z archivu autorky 

Město Český Brod podporuje  

informovanost o společenských  

a kulturních akcích pro seniory 

 
V rámci komunitního plánování sociálních služeb byla do-

mluvena možnost informovat o akcích pro seniory pomocí 

letáčků, které rozdají pracovnice pečovatelské služby či asis-

tentky O. s. Spirála pomoci svým klientům.  

Vyzkoušejte nový způsob předávání informací pomocí letáč-

ků s popisem akce.  

V případě zájmu prosím kontaktujte pí Olgu Sálovou 

z pečovatelské sluţby ANNA Český Brod, Ţitomířská 323, 

Český Brod tel.: 321 622 257, salova@domov-anna.cz nebo 

pí Janu Šímovou tel.: 773 600 496, spipom@seznam.cz ze 

sdruţení Spirála pomoci, které v Českém Brodě poskytuje 

sluţby osobní asistence, Home Care, Handi taxi a další. 

Podpořme společně aktivitu seniorů. 
Veronika Svěcená, koordinátorka komunitního plánování (na od-

chodu) 

 

„Ten verš si tiše říkám…“ 

 
Sedím v psím počasí v příjemně vytopené ředitelně gymnázia 

v Českém Brodě nejen s mimořádně příjemnou, ale přede-

vším talentovanou studentkou septimy Alenou Horáčkovou 

z Kostelce nad Černými lesy. Z krajského kola festivalu umě-

leckého přednesu, které se uskutečnilo v prostorách bývalé 

Jezuitské koleje v Kutné Hoře 25. - 26. března 2011, postou-

pila do celostátní přehlídky Wolkerův Prostějov. 

 

Co víš o Prostějovu? 

Soutěţ se jmenuje podle tamního významného rodáka, básní-

ka Jiřího Wolkera. A protoţe jsem v Prostějově zatím nikdy 

nebyla a měla bych tam v červnu strávit celý týden, moc se 

tam těším. 

My jsme byli původně domluvení, ţe si Tě vytáhnu z hodiny 

chemie. To jsem nestihl, vyšlo nám to zrovna aţ na přestáv-

ku, proč sis vybrala k rozhovoru právě hodinu chemie? 

Nic proti chemii, ale základy společenských věd, matemati-

ka, němčina a angličtina, které dnes taky máme, jsou u mě na 

ţebříčku výš… 

Češtinu, tu jste dnes neměli? 

Dnes bohuţel ne. 

A jak jsi spokojená s její výukou na zdejším gymnáziu? 

Vcelku jsem spokojená, ale trošku mě mrzí, ţe třeba 

s recitací nebo s uměleckým přednesem se tu setkáváme 

vlastně aţ v sedmém ročníku. Myslím si, ţe by se s tím mělo 

začít mnohem dřív, protoţe děcka uţ připravují prezentace, 

přednášejí, ale jak to dělat správně se vlastně důkladněji do-

zvídáme dost pozdě. 

Bezvadný námět pro vedení školy i pro vyučující češtiná-

ře… 

Zeptám se ale zpátky k soutěţi. S čím jsi vlastně 

z krajského kola postoupila? 

Měli jsme si vybrat dva texty. Já si vybrala oba dva od Jiřího 

Suchého. První, delší text bylo Děvče z Chebu, druhý se 

jmenoval Z deníku praktické dívky Zuzany. První se týkal 

druhé světové války, byl to takový těţší text jak na vnímání, 

tak i na interpretaci a ten druhý byl odlehčený, vtipnější, 

humornější, tak jak jsme u Jiřího Suchého zvyklí. 

Takţe jsi soutěţila s oběma kusy? 

Ano, ale do republiky mi porota vybrala právě ten těţší. 

Kdyţ v „zušším“ divadýlku poslouchám Tebe i další in-

terprety veršů Jiřího Suchého, tak mám většinou kolem 

očí docela vlhko - od smíchu, ale Děvče z Chebu zrovna 

moc velká sranda není, viď… 

Je to tak. Děj vlastně líčí malá holčička prostřednictvím své 

panenky. I porota říkala, ţe text vlastně nezná, nebyl totiţ 

zhudebněn jako většina Suchého veršů, takţe i pro porotu to 

bylo, dá se říci, překvapení. 

To je super, ţe z Českobrodska zase pronikl nový kousek 

do středočeského povědomí. V Prostějově ho ale uţ asi 

znát budou… 

Tam se schází i v porotě špičkoví umělci, tam se to dá před-

pokládat. 

A jsme u poroty. Věděla jsi, kde sedí, na koho se máš sou-

středit? 

Porotci seděli přímo proti nám v první řadě a byli, myslím, 

neuvěřitelně kompetentní. To neříkám proto, jak rozhodli 

právě o mně (smích). 

Skromnost stranou, Ájo! 
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Myslím, ţe opravdu zohledňovali komplexně všechny prvky 

přednesu, které se učí. A myslím si, ţe jsme se i při tom hod-

nocení shodli. 

Takţe jste měli moţnost o svých vystoupeních s porotci 

hovořit? 

Po soutěţi byla s porotci taková beseda, povinná pro postu-

pující, pro ostatní dobrovolná. Tam jsme rozebrali, jak a proč 

jsme co říkali, a poskytli nám velice příjemnou, taktní a sym-

patickou zpětnou vazbu. Ve srovnání s jinými soutěţemi 

byla tato porota skutečně ochotná, milá, vstřícná. Neřekli 

třeba: Řekls to blbě, ale řekls to moc hezky, ale bylo by ještě 

lepší, kdybys… 

V Prostějově pobudete víc neţ den či dva, uţ víte, co vás 

tam čeká? 

Dostali jsme uţ nějaké informační materiály o soutěţi  

i o městě. Festival je vlastně takové soustředění, potrvá celý 

týden, kromě samotné soutěţe nás čekají i různé doprovodné 

workshopy. Ale víc budu schopná říct teprve, aţ se 

z Prostějova před prázdninami vrátíme. 

Moc se těším na povídání o atmosféře republikové soutě-

ţe recitátorů. Já jsem se o Prostějově na webu dozvěděl 

třeba to, ţe na bráně jejich zámku je památná věta: Ha-

nák tade bode do skonání světa. Tak se na ni nezapomeň 

podívat. Ještě jednou moc gratuluji a přeji úspěšné vy-

stoupení i další nevšední záţitky.  

Závěrem si dovolím moţná smělé tvrzení: Českobrodská 

umělecká škola měla letos v krajských kolech řadu adep-

tů na postup. Kromě uměleckého přednesu soutěţili také 

klavíristé a houslisté. Přesto jsi postoupila sama. Nemůţe 

to být třeba i tím, ţe jsi blondýna? 

Záleţí to spíš na volbě textu, trochu na štěstí, ale hlavně na 

pedagogovi, který nás na soutěţe připravuje. Jsem moc vděč-

ná za Kristýnu Kosovou a chtěla bych jí moc poděkovat. 

Pod jejím vedením ještě soutěţila z českobrodské ZUŠ 

v Kutné Hoře, v kategorii nad osmnáct let, Kristýna Štefani-

cová a musím říct, ţe byla taky naprosto vynikající. Hodno-

cení probíhalo tak, ţe z kaţdé ze tří kategorií porota vybrala 

tři postupující bez určení pořadí. Kristýna zůstala určitě těs-

ně za postupovými místy.  

Za své výkony v poslední době by si další šikovná septimán-

ka postup jistě zaslouţila. Totéţ si myslím i o vystoupení 

Karolíny Cháberové na krajské soutěţi houslistů v Mladé 

Boleslavi. Karolína je ţákyní 7. A ZŠ Tyršova. Soutěţila 

v páté kategorii a nadšeným, bravurním vystoupením si zís-

kala přízeň poroty i dalších diváků. V hodnocení pak první 

místo, i kdyţ bez postupu. Pro devět kategorií měli totiţ po-

rotci postupových míst jen pět. 

I další umístění v krajských soutěţích jen potvrzují vysokou 

úroveň výuky na českobrodské ZUŠce. Znovu se patří podě-

kovat jak panu řediteli, tak všem nadšeným pedagogům. 

Kašpar Aleš  

Soutěţní výsledky krajských kol 2011 

 

Beseda se spisovatelkou  

Renatou Štulcovou 

 
V pátek 18. března jsme v naší knihovně přivítali paní spiso-

vatelku Renatu Štulcovou, která žákům 5. -7. tříd obou čes-

kobrodských základních škol představila své knihy: fantasy 

trilogii Nemetonburk a dva historické romány z našich dějin 

Růže a krokvice a Mojmír – Cesta pravého krále.  

Ve všech jejích knihách se objevuje troška historie, troška 

napětí, troška fantasy a troška záhad a hádanek. Zajímavé 

povídání paní spisovatelka doplnila čtením ukázek z knih, 

ukázala dětem také historické písmo hlaholici a během bese-

dy děti luštily nápisy v tomto písmu. Závěrem upozornila na 

svůj web www.renatastulcova.cz, na kterém je moţné si on-

line skládat puzzle z obrázků v jejích knihách nebo si přečíst 

blog román na pokračování Rafaelova škola, fantasy příběh 

o jedné netradiční škole, jedné ne zcela obyčejné dívce  

a jejích kamarádech, kteří mají vílí křídla. Obou besed se 

zúčastnilo celkem 76 ţáků se svými vyučujícími. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva 

Vedralová, 

řed. MK 

Hra na housle 

1. kategorie - Anna Kašparová - 2. místo 

2. kategorie - Adélka Spurná - 1. místo 

5. kategorie - Karolína Cháberová - 1. místo 

Hra na klavír 

3. kategorie - Monika Kabíčková - 2. místo 

9. kategorie - Magdalena Zadáková - 2. místo 

http://www.renatastulcova.cz/
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Naučná literatura 

BROŢ, Ivan: Elitní špioni (Petrklíč) 

CINGER, František: Český osud: naše 20. století oči-

ma spisovatelů (Daranus) 

ČERNÝ, František: Portréty praţských herců: slovem 

a karikaturou (Praţská scéna) 

DUDAŠKOVÁ, Blanka: Scrapbook: originální fotoal-

ba a dárky (Zoner Press) 

DVORSKÝ, Miloš: Mýtus zvaný Stínadla: Rychlé 

šípy, Vontové a hlavolam - realita versus fikce 

(Zdeněk Bauer) 

DVOŘÁČEK, Petr: Místa české historie: toulky po 

stopách historických událostí (Rubico) 

HNÍZDIL, Jan: Mým marodům: jak vyrobit pacienta 

(Lidové noviny) 

KAPLAN, Karel: Antonín Novotný: vzestup a pád 

"lidového" aparátčíka (Barrister & Principal) 

KIRCHNEROVÁ, Veronika-Rubešová, Radka: Nápa-

dy pro rodičovskou dovolenou (Portál) 

KOCOUREK, Katya: Čechoslovakista Rudolf Medek: 

politický ţivotopis (Mladá fronta) 

MACKERLE, Ivan: Tajemství praţského Golema 

(Cad Pres) 

MACUROVÁ, Gabriela: Cvičení na míči pro mamin-

ky s dětmi: od narození do 4 let (Computer Press)  

SEDMÍK, Jan: Masáţe od A do Z (Svoboda) 

SCHLESAK, Dieter: Capesius, osvětimský lékárník 

(Paseka) 

SUCHÝ, Jiří: Englich fotil - Suchý vzpomíná 

(Akropolis) 

SVOBODA, Jaroslav: Kompletní návod k vytvoření 

ekozahrady a rodového statku(Smart Press) 

VALTROVÁ, Marie: Divadlo s rodokmenem: Divadlo 

Na Jezerce: divadelní společnost Jana Hrušínského 

(Brána) 

Literatura pro děti a mládeţ 

BURDOVÁ, Michaela: Křišťály moci. 2., Hněv Pána 

ohně (Fragment) 

FONTES, Justine: Rango: hrdina Divokého západu 

(Fortuna) 

HOROWITZ, Anthony: Horory na dobrou noc. 3. (BB 

art) 

CHALUPA, Jiří: Moje chytrá kníţka aneb Jak Matěj s 

Klárkou letěli balonem (Machart) 

JANIŠOVÁ, Tereza: Erilian, město čarodějů 

(Nakladatelství XYZ) 

Klasické české skládačky z papíru (Fragment) 

LUKAVSKÁ, Milena: Kde je doma Hajaja 

(Nakladatelství XYZ) 

NĚMCOVÁ, Marie: Škola jízdy na kole (Kniţní klub) 

PILÁTOVÁ, Markéta: Kiko a tajemství papírového 

motýla (Meander) 

RIČLOVÁ, Irena: Chlupáčovy trampoty (Agentura 

KRIGL) 

RIORDAN, Rick: Percy Jackson. 4., Bitva o Labyrint 

(Fragment) 

ŘÍČANOVÁ, Tereza: Noemova archa: příběh o potopě 

světa (Baobab) 

SEMELKOVÁ, Jana: Dědo, kdy uţ budou Velikono-

ce? (Nakladatelství XYZ) 

SKÁCEL, Jan: Uspávanka s plavčíkem a velrybou 

(Sursum) 

SKÁLOVÁ, Alţběta: Pampe a Šinka (Arbor vitae) 

SUTCLIFF, Rosemary: Orel Deváté legie (BB art) 

VÁLKOVÁ, Veronika: Karel IV.: příběh českého krá-

le (Fragment) 

Krásná literatura 

BAUER, Jan: Krvavý cejch: detektivní román z doby 

vlády Václava IV. (MoBa) 

CASTLE, Richard: Heatová a vlna ţáru (Zoner Press) 

COBB, Thomas: Bláznivé srdce = Crazy heart: literár-

ní předloha slavného filmu oceněného dvěma Oscary 

(Nakladatelství XYZ) 

DADÁK, Matěj: Horowitz (Gasset) 

DARZNIK, Jasmin: Poslušná dcera: příběh čtyř gene-

rací íránských ţen (Ikar) 

FORMÁČKOVÁ, Marie: Věra Bílá: nahoru a zase 

dolů: Co je pravda ţivota? Láska a smrt. Romská 

moudrost (Hidoval) 

FULGHUM, Robert: Věčná dobrodruţství Kapitána 

Školky: Evina kníţka (Argo) 

HAŠEK, Jaroslav: Švejk: komiks na motivy románu 

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války HER-

MANS, Willem Frederik: Uţ nikdy spánek (Host) 

HOSTOVSKÝ, Egon: Nezvěstný (Mladá fronta) 

KEROUAC, Jack: Sám na vrcholu hory = Alone on a 

Mountaintop (Argo) 

LOGUE, Mark: Králova řeč: jak jeden muţ zachránil 

britskou monarchii (Mladá fronta) 

MAGUIRE, Eden: Krásní mrtví. 1., Jonas (Fragment) 

NABOKOV, Vladimir: Bledý oheň (Paseka) 

NICHOLLS, David: Jeden den (Argo) 

PERRY, Mike: Klec pro majáky (Kniha Zlín) 

PROCHÁZKOVÁ, Lenka: Za Fidelem na Kubu 

(Millenium Publishing) 

ROTH, Philip: Pokoření: lovestory bez kompromisů! 

(Mladá fronta) 

SAUDEK, Kája: Major Zeman a jeho 6 případů ( 

SOLOMONS, Natasha: Seznam pana Rosenbluma 

aneb Soubor dobře míněných rad pro kaţdého, kdo se 

chce stát Angličanem (Ikar) 

SUCHÝ, Ondřej: Úsměvy z historie praţské zoo (Ikar) 

ŠABACH, Petr: S jedním uchem naveselo (Paseka) 

VARGAS LLOSA, Mario: Pantaleón a jeho ţenská 

rota (Odeon) 

VONDRUŠKA, Vlastimil: Klášterní madrigal: historie 

jednoho panství (MoBa) 

WELSH, Irvine: Postelová tajemství mistrů kuchařů 

(Argo) 

http://www.knihovna-cbrod.cz
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Četli jsme si s Václavem Čtvrtkem 

 
Ve čtvrtek 24. března jsme v rámci letošního Března měsíce 

čtenářů pozvali děti a jejich rodiče nebo prarodiče na lite-

rární akci Čteme si s Václavem Čtvrtkem. Chtěli jsme se 

pokusit o maratón čtení z oblíbených knih tohoto spisovatele, 

který by 4. dubna 2011 oslavil 100. narozeniny, číst měli 

pozvaní hosté i zájemci z řad návštěvníků. 

 

Přesně v 18.00 hodin se knihovnou rozezněla znělka rozhla-

sového Hajaji, kterou jsme na úvod připomněli, ţe Václav 

Čtvrtek stál i u zrodu tohoto tradičního dětského pořadu. Po 

krátkém přivítání všech návštěvníků potom do křesla pro 

hosty usedla první předčítající a všichni jsme tiše poslouchali 

pohádku o Rumcajsově slunečním prstýnku. Následovalo 

vyprávění o Křemílkovi a Vochomůrkovi, jeden příběh  

o vodníku Česílkovi, napínavé dobrodruţství víly Amálky, 

dětem jsme připomněli i méně známé povídání o Vepříku  

a Kůzleti a také knihu Kuňky z ţabí tůňky o ţabáku Josefovi 

a ţabce Márince. Závěr našeho setkání patřil opět rozhlaso-

vému Hajajovi, který hlasem pana Vlastimila Brodského 

vyprávěl dětem pohádku a popřál jim dobrou noc. 

Všichni přítomní si odnesli papírovou postavičku 

s obrázkem z pohádek Václava Čtvrtka s malou sladkostí  

a kniţní záloţku, děti navíc ještě jednoduchou omalovánku. 

Naše velké díky patří všem účinkujícím hostům, paní učitel-

ce Stuchlíkové, Horové, Vostruhové a Kříţové, které svým 

výkonem nadchly všechny přítomné včetně nás a vytvořily 

v naší knihovně opravdu pohádkovou atmosféru. 

Mgr. Eva Vedralová, řed. MK 

Taneční soustředění na 1. ZŠ Ţitomířská, Český Brod 
 
Na naší škole byl taneční kroužek založen před dvěma lety paní učitelkou Mgr. Blankou Potměšilovou. V kroužku jsou žáci 

všech věkových kategorií.  

 

Naučí se zde sportovní společenský tanec standardní i latinskoamerický. Dne 2. a 3. dubna 

taneční krouţek absolvoval soustředění, které bylo v naší škole. Tanečníci trénovali 

v tělocvičně Chanos, ve které pak také nocovali. Součástí soustředění byly i relaxační hry  

a noční ,,bojovka“. Společným úsilím se protančili aţ k taneční formaci s názvem ,,I feel  

a good“. Vyvrcholením soustředění bylo první vystoupení pro zvané hosty a rodiče, které 

sklidilo nečekaný úspěch. Tanečníky a tanečnice čeká další vystoupení 7. 5. 2011 na bas-

ketbalové zábavě v místní sokolovně. 

Mgr. B. Potměšilová, vedoucí kroužku  

Sebeobrana Sokol Český Brod 
 

Oddíl Sebeobrany úspěšně zahájil třetí měsíc své-

ho působení v prostorách českobrodské sokolovny. 

 

Jsme rádi, ţe se naše cvičení líbí dětem i dospě-

lým, coţ potvrzuje účast na trénincích. Zvyšovat 

obranyschopnost, „fyzičku“ a pocit bezpečí našich 

spoluobčanů je pro nás prioritou. Přidat se můţe 

kaţdý, i úplní začátečníci, holky, kluci, a to v prů-

běhu celého roku. Cvičíme v úterý, děti od 17 do 

18 hod, mládeţ a dospělí od 18 do 19:30 hod. 

 

Mgr. Jiří Havlíček, tel. 774200158 
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CO JSME PODNIKLI A CO PLÁNUJEME  

v Občanském sdruţení LECCOS? 
Dita Nekolná 

 V posledním měsíci jsme v našem sdruţení připravili další nové programy v Rodinném centru Kostička – 

promítání se čtením, proběhla sobotní řemeslná dílna, kde jsme drátovali vajíčka, ale také jsme podnikli 

první z řady exkurzí za tatínkem do práce. Poprvé to bylo do veterinární ordinace MVDr. Talacka, který 

nám ukázal své pracoviště a řekl pár slov o tom jak se stát veterinářem. Názorně nám ukázal jak se starat  

o kočku a přidal několik rad jak pečovat i o další domácí mazlíčky. 13 dětí s rodiči nešetřilo pana doktora 

otázkami, na které s úsměvem odpovídal. Na závěr exkurze si děti odnesly naučné DVD a malý dáreček. 

Společně se Sokolem Český Brod jsme uspořádali Maškarní bál. Velmi děkujeme Cukrárně M a Z Kašovi za výborné  

a krásně nazdobené dorty do hlavních soutěţí. 

 Děti z našeho nízkoprahového Klubu Zvonice vyrazily na pobyt na horách nazvaný „Zlatá horečka na spáleništi“ a uţily si 

bezva víkend jako zlatokopové. Koordinátorka klubu Adéla Michková byla hostem na pravidelných „setkáních s hostem“ 

pořádaných Českobratrskou církví evangelickou s příznačným názvem „I malé děti mohou mít VELKÉ starosti“, povídala 

si s přítomnými a sdílela své zkušenosti o práci s dětmi v takových zařízeních pro mládeţ jako je náš Klub Zvonice. 

 Koncem března jsme také uspořádali první Pracovní setkání NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ na téma: 

CESTA K SAMOFINANCOVÁNÍ. Na tomto prvním setkání se sešlo 15 zástupců 10 neziskovek z blízkého i dalekého okolí. 

Po krátkém úvodním slovu ředitelky našeho sdruţení proběhla představení jednotlivých účastníků. Následovaly tematické 

prezentace, u kterých se vţdy rozvinula zajímavá debata, ve které se diskutovalo nad konkrétními zkušenostmi zúčastněných. 

Neproběhla plánovaná prezentace o Ekonomice NNO, ale připravujeme další setkání, kde chceme tuto důleţitou oblast pre-

zentovat, předat naše zkušenosti a dále rozvinout téma samofinancování. 

Všichni zúčastnění si z tohoto setkání odnesli zpracované materiály všech prezentací a věříme, ţe také spousty nových po-

znatků, postřehů a zajímavých zkušeností. 

Děkujeme ZŠ Tyršova za zapůjčení projektoru. 

Další setkání, které bude na téma Ekonomika NNO a SAMOFINANCOVÁNÍ proběhne ve čtvrtek 26. 5. od 17 hodin 

v MKIC Český Brod. 

 Proběhlo také 6. setkání podnikatelů Českobrodska na téma VLIV EMOCÍ NA ROZVOJ PODNIKÁNÍ, přesto, ţe nás  

i s přednášejícím a moderátorem bylo jen pět, odnesli jsme si opět nové postřehy, rady i zajímavé zkušenosti.  

 Z našich tradičních akcí samozřejmě tento rok nechybělo „Přijďte si hrát!“, tentokrát s podtitulem Táto, jdeme na to! Za-

měření na tatínky vychází z projektu "Aktivity pro posílení rodičovských kompetencí". Na letošní 7. ročník „Přijďte si 

hrát“ přišlo kolem osmdesáti dětí. Disciplíny pro malé i větší byly rozprostřeny po celé sokolovně. Tatínkové, kterým byl 

tento ročník věnován, si mohli se svými dětmi vyplnit zábavný kvíz, proběhnout si slalom s kočárkem a nechat děti vyblb-

nout na dalších disciplínách. Nechyběly vědomostní i sportovní disciplíny, ale také výtvarná dílna, ze které si děti odnesly 

papírového motýlka, který měl místo hlavy a tělíčka sladké lízátko. Pouţili jsme také nové pomůcky, které jsme získali 

z projektu „Kostička v novém kabátě“. Děti své body získané po splnění úkolů sbíraly na nákupní lístek a po zdolání všech 

nebo jen některých disciplín si v krámku s cenami vybraly odměny. Jako v kaţdém z předchozích ročníků nechyběla bazár-

ková tombola plyšáků, na kterou děti netrpělivě čekaly. Spokojená očka malých soutěţících, kteří si domů odnášeli další 

„mazlíky“ nám byla odměnou za dobře odvedenou práci :-) 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám v přípravě i v průběhu akce pomáhali. Děkujeme panu Boháčovi ( Meeuw-

sen - www.sedacisoupravy.cz) za odvoz všech potřebných věcí do sokolovny a zase zpět. 

Děkujeme Sokolu Český Brod za zapůjčení prostor a pomůcek a ZŠ a PŠ Ţitomířská v Českém Brodě také za za-

půjčení pomůcek k disciplíně.  

Děkujeme prodejně Lvíček Terezy Hollasové za příspěvek do krámku s odměnami. 

 Na poslední měsíce tohoto školního roku připravujeme další nové i tradiční akce. Opět proběhne den otevřených dveří v RC 

Kostička – Přijďte pobejt!, zúčastníme se Královského Brodění, připravujeme další promítání se čtením, sobotní řemeslnou 

dílnou, na které budeme batikovat, další exkurzi za tatínkem do práce – podíváme se, co obnáší práce městského stráţníka, 

ale také vyrazíme na cyklovýlet. Zúčastníme se kampaně Světový týden respektu k porodu, uspořádáme k tomuto tématu 

dílnu a besedu na téma a Bylinky v těhotenství. V Klubu Zvonice proběhne odvetný šipkový souboj s členy sboru ČCE  

a také Rybářské závody, pořádané společně se ZŠ a PŠ Ţitomířská. Připravujeme tradiční DEN DĚTÍ ve spolupráci 

s českobrodským gymnáziem, Městem Český Brod a MKIC. 

 V květnu i v červnu proběhnou další setkání podnikatelů, která budou zaměřena na začínající podnikatele. Tyto semináře 

jsou pro účastníky zcela zdarma a vycházejí z projektu "CO SE U NÁS NAUČÍTE, V PODNIKÁNÍ JAKO KDYŢ NA-

JDETE", který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zeměděl-

ského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje 

venkova ČR. Další informace o našem sdruţení, akcích i výše zmíněných projek-

tech naleznete na našem webu www.leccos.cz. 

 

Další informace o našem sdružení, akcích i výše  

zmíněných projektech naleznete na našem webu  

www.leccos.cz. 

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat: 

Občanské sdružení LECCOS,  

Nám. Arnošta z Pardubic 31, Český Brod,  

e-mail: info@leccos.cz, tel.: 604 251302 

http://www.sedacisoupravy.cz
http://www.sokol.cesbrod.cz/
http://www.kocarky-lvicek.cz/
http://www.leccos.cz/
http://www.leccos.cz/
mailto:info@leccos.cz
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Londýn? Proč ne! 

 
Tak by to chtělo na prázdniny naplánovat nějakou další výpravu. Loni jsme si prošli jižní Čechy, tak kam to bude letos? Udě-

láme si odpočinkový týden na srubu, či se vypravíme někam dál? A co kdybychom se vydali někam mnohem, mnohem dál? Co 

třeba taková týdenní výprava do Londýna? Co kdyby ta další výprava nebyla jen pouhou “další“ výpravou, ale byla něčím 

víc. Něčím na co se nezapomíná, něčím na co se člověk těší a připravuje půl roku dopředu? 

 

Nápad je to pěkný, ale má nějak moc ale… Předně Londýn není zrovna za rohem. Přespat pod širákem u rybníka tam asi také 

nepůjde. Uvařit si guláš z konzervy před Big Benem dovolené asi nebude. Jo, a abych nezapomněl, málokdo tam mluví česky 

a navíc tam všichni jezdí na špatné straně silnice. 

Ještě před rozhodnutím zda něco takovéhoto podnikneme, jsme tedy museli rozmyslet několik věcí - Jak se tam dopravit? 

Kde se ubytovat? A kde na to všechno vzít peníze? A v neposlední řadě jsme museli vymyslet i to, co tam budeme týden dě-

lat, protoţe poflakovat se můţeme i doma. 

Celá akce dostala trefný název – RPMP, coţ znamená Roverský projekt mezinárodního poznávání. Co se týče cesty, volba 

padla na autobus. Cena je přijatelná, navíc není omezená hmotnost zavazadel. Jak jsem jiţ psal, o ţádném rybníku v Londýně 

nevím, takţe to bude chtít na přespání asi něco jiného. Hotel? Spíš asi nějakou ubytovnu pro studenty. Nakonec se problém  

s ubytováním vyřešil vlastně sám - naše kamarádka, taktéţ skautka, zde jiţ nějaký ten pátek ţije a nabídla nám, ţe se můţeme 

ubytovat u ní. Tím se podařilo velmi sníţit plánované náklady, ale pořád to pro nepracující studenty je trošku více, neţ kolik 

bychom dali za puťák po Čechách. Chce to tedy sehnat nějaké brigády a to jak společné, tak i kaţdý sám za sebe. K dnešnímu 

dni uţ máme kaţdý několik hodin odpracováno a vypadá to, ţe uţ nám nic nebrání v tom vypravit se na konci prázdni na naší 

“další“ výpravu. Zároveň se nám podařilo spojit ses tamním skautským oddílem, takţe krom poznávání historie Londýna se 

dozvíme i něco o skautech v Anglii. A kdo ví, třeba oni přijedou za rok na oplátku k nám. 

Jan Novák 

Halový mistr Evropy Petr Svoboda 

navštívil 1. ZŠ Ţitomířská 
Dne 16. 3. 2011 proběhla na naší škole beseda s halovým 

mistrem Evropy v běhu na 60 m překážek.  

Petr Svoboda přivezl na ukázku fotografie a videa ze závodů, 

tréninků a z olympiády v Pekingu. Děti měly na Petra připra-

veno veliké mnoţství dotazů, na které Petr trpělivě odpoví-

dal. Na konci besedy byla připravena velká autogramiáda a 

Petr rozdal přibliţně 200 fotografií s podpisem. Akce se 

všem moc líbila a máme slíbeno, ţe k nám Petr zase rád za-

vítá, třeba jiţ s medailí z olympiády v Londýně. 

 

Basketbalový turnaj 
V pátek 1. 4. 2011 jsme uspořádali 2. ročník basketbalového 

turnaje pro smíšená druţstva 7. aţ 9. ročníků naší školy. Tur-

naje se zúčastnilo celkem 5 druţstev. Celkovým vítězem se 

skóre 92:4 se stali ţáci 8. A. Nejlepším střelcem turnaje byl 

vyhlášen Lukáš Kosík se 48 body. Turnaj se vydařil a jeho 

úroveň se lepší. Těšíme se na příští ročník, který se uskuteční 

v dubnu 2012. Další informace na www.zszitomirska.info 

Mgr. Jiří Slavík 

 

29. ročník DP a CTJ 

„KRAJEM BITVY  

U LIPAN“ 
V sobotu dne 21. května 2011 pořádá odbor 

Klubu českých turistů Český Brod 29. roč-

ník dálkového pochodu a cykloturistické 

jízdy „Krajem bitvy u Lipan“. Akce se kaţ-

doročně koná na paměť bratrovraţedné 

bitvy u Lipan, která se ve zdejším kraji ode-

hrála dne 30. května 1434.  

Pro pěší turisty pořadatelé připravují trasy 

13, 17, 32, 38 a 60 km, pro cyklisty pak 

trasy 36 a 70 km. Startovní kancelář bude 

otevřena od 6:30 do 10:30 hodin 

v autokempu u Podviničního rybníka. Na 

startu obdrţí kaţdý účastník mapku 

s popisem trasy a informace o pozoruhod-

ných místech. Kaţdý, kdo zdolá zvolenou 

trasu, dostane diplom a malou upomínku. 

Věcnými cenami bude odměněno 15 vylosovaných účastníků 

a nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější účastník.  

 

Bliţší informace o akci najdete ve vývěsní skříňce odboru 

KČT u českobrodské sokolovny a na  

www.pochod–cesbrod.ic.cz.  

 

Za odbor KČT Český Brod – Ing. Václav Čokrt 
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Z činnosti oddílu triatlonu TJ Slavoj Český Brod v roce 2010 

 
Oddíl triatlonu měl v roce 2010 pouze 9 členů. 

Členové oddílu se zúčastnili závodů seriálu Mistrovství ČR v triatlonu, závodů seriálu Českého poháru Age groups 

v triatlonu a závodů Středočeského poháru v triatlonu, v jejichţ rámci startovali na aquatlonu v Jablonci nad Nisou (MČR), 

na triatlonech v Ostré u Nymburka, Poděbradech, Horních Počernicích, Oseku nad Bečvou, Mělníku, Táboře, Chlístovicích 

(Ţelezný Chlíst), Karlových Varech a Sokolově a na duatlonech v Horních Počernicích a Čáslavi. Zúčastnili se i pouťáků – 

duatlonu v Újezdě nad Lesy a Vlkavčického triatlonu 

Největších úspěchů dosáhly Lenka Cibulková a Eva Čokrtová. 

Lenka Cibulková obsadila 7. místo v celkovém pořadí ţen v seriálu závodů Mistrovství České republiky v triatlonu, 4. místo 

v celkovém pořadí ţen v seriálu závodů Českého poháru Age Groups v triatlonu, 4. místo v celkovém pořadí ţen na Mistrov-

ství ČR v aquatlonu a 2. místo v kategorii ţen ve Středočeském poháru v triatlonu 

Eva Čokrtová obsadila 1. místo v celkovém pořadí ţen v seriálu závodů Českém poháru Age Groups v triatlonu a 1. místo 

v kategorii ţen ve Středočeském poháru v triatlonu. 

Náš oddíl uspořádal v roce 2010 čtyři běţecké závody. Zúčastnilo se jich celkem 369 závodníků: 

21. března 2010 to byl 17. ročník běhu „Českobrodská pečeť“. Tohoto silničního běhu na 10 kilometrů, se startem u Podvi-

ničního rybníka a obrátkou v Dolánkách, se zúčastnilo 119 závodníků (104 muţů, 15 ţen). 

 28. září 2010 se v českobrodském parku uskutečnil 9. ročník akce „Svatováclavský běh“. Z důvodu nepříznivého počasí se 

běhu pro děti a mládeţ (tratě od 95 m do 1950 m), běhu „Buď fit“ pro ţeny (1950 m) a běhu pro dospělé (3250 m) zúčastnilo 

pouze 61 závodníků – 40 závodníků v dětském a dorosteneckém věku (18 chlapců a 22 děvčat) a 21 dospělých (18 muţů a 3 

ţeny). 

– 24. října 2010 se konal 9. ročník akce „Běh republiky Československé“. Na stejných tratích jako při Svatováclavském běhu 

startovalo 110 závodníků – 79 závodníků v dětském a dorosteneckém věku (48 chlapců a 31 děvčat) a 31 dospělých (28 muţů 

a 3 ţeny). 

19. prosince 2010 byl náš běţecký seriál zakončen 18. ročníkem běhu „Českobrodská vánoční desítka“. V předvánoční atmo-

sféře tento 10 km dlouhý silniční běh zasněţeným údolím Šembery absolvovalo 79 závodníků (68 muţů a 11 ţen). 

Uvedené čtyři běhy byly uspořádány za finanční podpory města Český Brod a pana Igora Sládka z Prahy. 

Za oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod – Ing. Václav Čokrt 

ČESKOBRODSKÁ PEČEŤ 

 
Oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod uspořádal v neděli 20. března 2011 již 18. ročník silničního běhu na 10 kilometrů 

„Českobrodská pečeť“. Běh se každoročně koná při příležitosti výroční povýšení města Českého Brodu mezi města královská. 

Dne 4. února 1437 přijal císař Zikmund město mezi města královská a následně mu dne 13. března 1437 povolil městský znak 

a přidělil mu právo pečetit červeným voskem. 

 

Start běhu byl jako obvykle v 10:30 hod. u autokempu u Podviničního rybníka. Přestoţe během týdne se vytrvale ochlazovalo 

a v neděli ráno se teplota pohybovala těsně nad nulou, postavilo se na start závodu rekordních 155 běţců (135 muţů a 20 

ţen). Během závodu bylo polojasno, s celkem přijatelnou teplotou 5°C. Závodníci absolvovali tradiční trasu běhu po silničce 

proti proudu potoka Šembera na obrátku v Dolánkách a zpět do cíle u Podviničního rybníka. 

V cíli se první objevil Jiří Wallenfels ze Sokola Vinohrady v čase 33:17 min., před Jiřím Milerem, startujícím za AC Mladá 

Boleslav (čas 33:47 min) a Vladimírem Findrou, startujícím za UK Bratislava (čas 33:58 min.). Na čtvrtém místě doběhl ví-

těz kategorie 50–59 let, nestárnoucí Miloš Smrčka (57 let), reprezentující klub BK Říčany, v čase 34:02 min. V ţenských 

kategoriích byla nejrychlejší Lenka Šibravová, startující za klub Hvězda Pardubice, v čase 38:37 min.. Nejstarším účastníkem 

byl Jiří Gaman (AVANTI Havířov), který ve věku 76 let zdolal trasu závodu za 56:40 min. Nejmladší byla Kateřina Čokrtová 

(17 let) z pořádajícího oddílu, která dosáhla času 57:22 min. 

Krátce po poledni bylo zahájeno vyhlašování výsledků. Finanční ceny převzalo pět nejrychlejších muţů a tři nejrychlejší ţe-

ny v absolutním pořadí. Následně byly předány věcné ceny v pěti věkových kategoriích muţů a ve třech věkových kategori-

ích ţen. 

Muţi do 39 let (48 běţců) 

Wallenfels Jiří (Sokol Vinohrady) – 33:17 

Miler Jiří (AC Mladá Boleslav) – 33:47 

Findra Vladimír (UK Bratislava) – 33:58 

Havelka Petr (VS Tábor) – 34:04 

Kupidlovský Daniel (Praha – Stodůlky) – 34:55 

21. Slavík Jiří – TJ Slavoj Český Brod) – 38:14 

46. Jirásek Petr (Český Brod) – 47:02 

Muţi 40–49 let (42 běţci) 

Davies Gareth (Liga 100 Praha) – 35:01 

Kovář Michal (HI SPORT team Praha) – 35:50 
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ČESKOBRODSKÁ PEČEŤ 

dokončení 
Louda Petr (AC Česká Lípa) – 36:16 

37. Nekolný Jakub (Český Brod) – 51:08 

38. Ulík Filip (Český Brod) – 51:27 

41. Málek Karel (Štolmíř) – 57:53 

Muţi 50–59 let (25 běţců) 

Smrčka Miloš (BK Říčany) – 34:02 

Petronjuk Viktor (ČZU Praha) – 35:21 

Vaněk Petr (AC Praha) – 36:09 

Muţi 60–69 let (18 běţců) 

Tausinger Igor (CROTALUS Praha) – 42:14 

Vaníček Petr (BK Kolonie Říčany) – 42:24 

Vítek Jindřich (ABK Liberec) – 43:45 

Muţi nad 70 let (2 běţci) 

Gaman Jaroslav (AVANTI Havířov) – 56:40 

Plešinger Stanislav (Sokol Kolín-atletika) – 

1:01:07 

Ţeny do 34 let (8 běţkyň) 

Šibravová Lenka (Hvězda Pardubice) – 38:37 

Milesová Iva (PSK OLYMP Praha) – 40:24 

Čokrtová Eva (TTC Český Brod) – 46:30 

Čokrtová Jana (TTC Český Brod) – 51:16 

Čokrtová Kateřina (TTC Český Brod) – 57:22 

Ţeny 35–44 let (6 běţkyň) 

Krátká Anna (TJ Svitavy) – 41:09 

Zbíralová Radka (MK Kladno) – 41:18 

Loudová Pavla (AC Česká Lípa) – 45:06 

Ţeny nad 45 let (6 běţkyň) 

Mališová Karla (USK Praha) – 42:30 

Kubrová Dagmar (Hvězda Pardubice) – 47:09 

Středová Ivana (Klučov) – 49:46 

Kompletní výsledky závodu jsou na www.triathloncb.ic.cz 

V. Čokrt 

Pěkné výsledky Českobroďáků v Turistickém závodě v roce 2010 

 
Někteří členové Turistických oddílů mládeţe Český Brod se i v roce 2010 zúčastňovali závodů v Turistickém závodě. 

Co je to Turistický závod? 

Je to terénní běh o délce od 2 do 6 kilometrů, podle věkových kategorií. Trať je vyznačena fáborky - modré barvy pro 

nejmladší ţactvo, bílé barvy pro mladší a starší ţactvo a červené barvy pro dorostenecké kategorie a dospělé Na trati je umís-

těna řada kontrolních stanovišť, na kterých se musí plnit bez chyb a co nejrychleji zadané úkoly. Jsou to tato stanoviště: od-

had vzdálenosti, hod míčkem, plíţení, lanová lávka, vázání uzlů, orientace mapy, azimutové úseky, určování dřevin, určování 

turistických a topografických značek, poznávání kulturních památek a přírodních zajímavostí. 

Závodí se v kategoriích: nejmladší ţactvo, mladší ţactvo, starší ţactvo, mladší dorost, starší dorost, dospělí (do 35 let a nad 

35 let). Všechny kategorie běhají jako jednotlivci. V krajských kolech můţe startovat ve dvoučlenných hlídkách tzv. 

„Přípravka“ bez rozdílu věku a pohlaví. 

Výsledný čas se skládá z času stráveného na trati a trestných minut za nesprávně splněné úkoly na jednotlivých stanovištích. 

Odečítá se čas případného čekání před stanovištěm. 

Jedná se o postupovou soutěţ. Do Českého poháru se postupuje dle daného klíče - nejlepší z krajských závodů, z mistrovství 

kraje a z celkového pořadí krajského poháru. Účast v Českém poháru si lze zajistit i na základě výsledků předchozího roční-

ku. Nejlepší z jednotlivých závodů Českého poháru a z celkového pořadí Českého poháru postupují na Mistrovství ČR. Nej-

lepší z Českého poháru a z Mistrovství ČR postupují na Mezinárodní mistrovství. 

K dalším vrcholným podnikům kaţdoročně patří i Mistrovství republiky štafet a Mistrovství republiky smíšených dvojic 

A jak se dařilo závodníkům TOM Český Brod v roce 2010? 

Závody Středočeského poháru 2010 

1. závod – 8. 11. 2009 – Kralupy nad Vltavou - Lutovník: 

Nejmladší ţákyně: 2. místo - Tereza Procházková 

Mladší ţákyně: 2. místo - Karolína Mukařovská 

http://www.triathloncb.ic.cz
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Mladší ţáci: 3. místo - Vojtěch Kosina, 5. místo - Marek 

Vlasák 

Starší ţákyně: 4. místo - Lucie Mukařovská, 5. místo - Tere-

za Burdová 

Starší ţáci: 7. místo - Tomáš Gajdošík 

2. závod – 20. 3. 2010 – Kladno - Dubí 

Nejmladší ţákyně: 3. místo – Natálie Martincová, 5. místo 

Vanessa Martincová, 6. místo - Tereza Procházková, 8. mís-

to - Anna Vodičková, 9. místo - Šárka Eichlerová 

Nejmladší ţáci: 2. místo - Vojtěch Vodička, 3. místo - Jan 

Stránský 

Mladší ţákyně: 3. místo - Karolína Mukařovská, 4. místo - 

Klára Ţemlová, 5. místo - Marcela Hyblerová 

Mladší ţáci: 3. místo - Šimon Procházka, 6. místo - Vojtěch 

Kosina 

Starší ţákyně: 1. místo - Tereza Burdová, 2. místo - Kateřina 

Hrdinková, 4. místo - Lucie Mukařovská 

Starší ţáci: 5. místo - Tomáš Gajdošík 

Mladší dorostenky: 2. místo - Kateřina Čokrtová 

Starší dorostenky: 1. místo - Jana Čokrtová 

Ţeny A: 1. místo - Eva Čokrtová 

Muţi A: 9. místo - Václav Čokrt 

Mistrovství Středočeského kraje a 3. závod Středočeského 

poháru – 27. 3. 2010 – Kralupy nad Vltavou - Lobeček 

Nejmladší ţákyně: 11. místo - Tereza Procházková, 12. mís-

to - Michaela Tvrzníková 

Nejmladší ţáci: 2. místo - Vojtěch Vodička, 8. místo - To-

máš Aschenbrenner, 10. místo - Jan Stránský 

Mladší ţákyně: 4. místo - Karolína Mukařovská, 

Mladší ţáci: 5. místo - Vojtěch Kosina, 6. místo - Matěj 

Tvrzník 

Starší ţákyně: 1. -2. místo - Tereza Burdová, 4. místo - Kate-

řina Hrdinková, 5. místo - Lucie Mukařovská 

Mladší dorostenky: 1. místo - Kateřina Čokrtová 

Starší dorostenky: 1. místo - Jana Čokrtová 

Muţi A: 11. místo - Václav Čokrt 

Mistrovství Prahy – 11. 4. 2010 – Praha - Vinoř 

Nejmladší ţákyně: 3. místo - Anna Vodičková 

Nejmladší ţáci: 2. místo - Vojtěch Vodička 

Mladší ţákyně: 5. místo - Marcela Hyblerová 

Mladší ţáci: 2. místo - Šimon Procházka, 3. místo - Vojtěch 

Kosina, 4. místo - Matěj Tvrzník, 6. místo - Jiří Polák 

Starší ţákyně: 3. místo - Lucie Mukařovská 

Starší ţáci: 3. místo - Tomáš Gajdošík, 4. místo - František 

Kolář 

Mladší dorostenky: 1. místo - Kateřina Čokrtová 

Starší dorostenky: 1. místo - Jana Čokrtová 

Mistrovství Ústeckého kraje – 18. 4. 2010 – Skalice u Lito-

měřic 

Mladší ţáci: 2. místo - Tvrzník Matěj 

Starší ţáci: 2. místo - Kolář František 

Středočeský pohár 2010 – konečné pořadí 

Nejmladší ţákyně: 2. místo - Tereza Procházková, 8. místo - 

Natálie Martincová, 9. místo - Vanessa Martincová, 13. mís-

to - Anna Vodičková, 14. místo - Šárka Eichlerová 

Nejmladší ţáci: 2. místo - Vojtěch Vodička, 6. místo - Jan 

Stránský 

Mladší ţákyně: 3. místo - Karolina Mukařovská, 5. místo - 

Klára Ţemlová, 10. místo - Marcela Hyblerová 

Mladší ţáci: 5. místo - Vojtěch Kosina, 6. místo - Šimon 

Procházka, 10. místo - Matěj Tvrzník, 11. místo - Marek 

Vlasák 

Starší ţákyně: 1. místo - Tereza Burdová, 3. místo - Kateřina 

Hrdinková, 6. místo - Lucie Mukařovská 

Starší ţáci: 7. místo - Tomáš Gajdošík 

Mladší dorostenky: 1. místo - Kateřina Čokrtová 

Starší dorostenky: 1. místo - Jana Čokrtová 

Ţeny A: 11. místo - Eva Čokrtová 

Muţi A: 11. místo - Václav Čokrt 

Díky dosaţeným výsledkům v závodech Středočeského po-

háru, na Mistrovství Středočeského kraje, na Mistrovství 

Prahy a na Mistrovství Ústeckého kraje, příp. na základě 

výsledků v CP a na MČR v roce 2009, si postup do Českého 

poháru 2010 zajistilo 19 závodníků TOM Český Brod: 

Tereza Procházková, Natálie Martincová, Anna Vodičková, 

Vojtěch Vodička, Jan Stránský, Karolína Mukařovská, Klára 

Ţemlová, Vojtěch Kosina, Šimon Procházka, Matěj Tvrzník, 

Tereza Burdová, Kateřina Hrdinková, Lucie Mukařovská, 

Tomáš Gajdošík, František Kolář, Kateřina Čokrtová, Jana 

Čokrtová, Eva Čokrtová a Václav Čokrt. 

Závody Českého poháru 2010 

1. závod – 8. 5. 2010 – Český Brod 

Nejmladší ţákyně: 25. místo - Anna Vodičková, 27. místo - 

Tereza Procházková, 28. místo - Natálie Martincová 

Nejmladší ţáci: 19. místo - Vojtěch Vodička, 23. místo - Jan 

Stránský 

Mladší ţákyně: 21. místo - Karolina Mukařovská, 22. místo - 

Klára Ţemlová 

Mladší ţáci: 19. místo - Šimon Procházka 

Starší ţákyně: 17. místo - Tereza Burdová, 21. místo - Lucie 

Mukařovská, 26. místo - Kateřina Hrdinková 

Starší ţáci: 8. místo - František Kolář, 9. místo - Tomáš 

Gajdošík 

Starší dorostenky: 5. místo - Jana Čokrtová 

Muţi A: 7. místo - Václav Čokrt 

2. závod – 22. 5. 2010 – Malenovice 

Nejmladší ţákyně: 17. místo - Anna Vodičková, 20. místo - 

Tereza Procházková, 22. místo - Natálie Martincová 

Nejmladší ţáci: 10. místo - Vojtěch Vodička 

Mladší ţákyně: 17. místo - Karolina Mukařovská, 19. místo - 

Klára Ţemlová 

Mladší ţáci: 9. místo - Šimon Procházka, 10. místo - Matěj 

Tvrzník 

Starší ţákyně: 13. místo - Kateřina Hrdinková, 19. místo - 

Tereza Burdová 

Starší ţáci: 14. místo - František Kolář 

Mladší dorostenky: 3. místo - Kateřina Čokrtová 

Starší dorostenky: 2. místo - Jana Čokrtová 

Ţeny A: 1. místo - Eva Čokrtová 

Muţi A: 12. místo - Václav Čokrt 

3. závod – 5. 6. 2010 – Týnec nad Sázavou 

Nejmladší ţákyně: 2. místo - Anna Vodičková, 29. místo - 

Tereza Procházková 

Mladší ţákyně: 16. místo - Klára Ţemlová 

Mladší ţáci: 20. místo - Matěj Tvrzník, 23. místo - Šimon 

Procházka 

Starší ţáci: 18. místo - František Kolář 

Mladší dorostenky: 2. místo - Kateřina Čokrtová 

Starší dorostenky: 1. místo - Jana Čokrtová 

Ţeny A: 2. místo - Eva Čokrtová 

Český pohár 2010 – konečné pořadí 

Nejmladší ţákyně: 22. místo - Anna Vodičková, 33. místo - 

Tereza Procházková, 34. místo - Natálie Martincová 

Nejmladší ţáci: 17. místo - Vojtěch Vodička, 26. místo - Jan 
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Stránský 

Mladší ţákyně: 18. místo - Klára Ţemlová 22. místo - Karo-

lína Mukařovská 

Mladší ţáci: 17. místo - Šimon Procházka, 22. místo - Matěj 

Tvrzník 

Starší ţákyně: 21. místo - Tereza Burdová, 23. místo - Kate-

řina Hrdinková, 31. místo - Lucie Mukařovská 

Starší ţáci: 12. místo František Kolář, 26. místo - Tomáš 

Gajdošík 

Mladší dorostenky: 11. místo - Kateřina Čokrtová 

Starší dorostenky: 2. místo - Jana Čokrtová 

Ţeny A: 1. místo - Eva Čokrtová 

Muţi A: 14. místo - Václav Čokrt 

Mistrovství České republiky 2010 – 19. 6. 2010 – 

Frýdlant nad Ostravicí 

Starší dorostenky: 4. místo - Jana Čokrtová 

Ţeny A: 1. místo - Eva Čokrtová 

Muţi-A: 12. místo - Václav Čokrt 

Z kvalifikovaných závodníků bohuţel nestartovala Kateřina 

Čokrtová 

Mistrovství České republiky štafet – 4. 9. 2010 – Hradec 

Králové - Biřička 

3. místo v kategorii ţen: Jana Čokrtová, Kateřina Čokrtová, 

Eva Čokrtová 

Mistrovství České republiky smíšených dvojic – 18. 9. 

2010 – Koţlany 

Kategorie do 30 let: 

1. místo - Kateřina Čokrtová a František Kolář 

4. místo - Kateřina Hrdinková a Tomáš Gajdošík 

7. místo - Jana Čokrtová a Šimon Procházka 

15. místo - Tereza Burdová a Matěj Tvrzník 

Kategorie 31 - 70 let: 

3. místo - Eva Čokrtová a Václav Čokrt 

Mezinárodní mistrovství 2010 – 25. 9. 2010 – Keţmarok 

(Slovensko) 

Starší dorostenky: 1. místo - Jana Čokrtová 

Ţeny A: 4. místo: Eva Čokrtová¨ 

Cestování na závody nám umoţnil i finanční příspěvek měs-

ta Český Brod, za který tímto děkujeme! 

Turistické oddíly mládeže Český Brod  

Oznámení 

V týdnu od 18. 4. 2011 bude  

v sokolovně uzavřen velký sál  

z důvodu rekonstrukce podlahy.  

Sokol Český Brod děkuje svým  

členům a návštěvníkům za  

pochopení omezení provozu.  

Jana Bízková 

PEDIKÚRA 

Pavla Bumbová 

Provozovny 

 Palackého 143,  

Český Brod 

Živonínská 1630,  

Újezd n/Lesy, P-9 

(Zdravotní středisko Rohožník) 

 

Motto  

„VAŠE NOHY ZA TO STOJÍ!“ 

 

Obj. na tel.: 

721 333 415 

Boj  o poháry gymnastek 
V českobrodské sokolovně si gymnastky zabojovaly o pohá-

ry i přes to ţe gymnastika není v dnešní době tak atraktivní  

a je to sport, který dost bolí, se závodu zúčastnily na tři de-

sítky závodnic. Přijely dívky z Olomouce a Kralup nad Vlta-

vou. Předvedly nám své dovednosti na hrazdě, kladině, 

mladší kategorie lavičce, přeskoku a akrobacii na koberci.  

Z ČB se umístila Marie Vohánková na 2. místě v 1. kate-

gorii, Anna Vintrychová 1. místo, Eliška Petrová 2. místo  

a Veronika Hamšíková na 3. místě, všechny ve 3. katego-

rii. Všem závodnicím děkujeme za krásný záţitek ze sportu  

a přejeme hodně štěstí v dalším závodění. 

 

Jana Bízková 
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Podlipanské muzeum uchovává ve svých sbírkách přibliţně 6000 snímků různého stáří i dokumentární hodnoty, z nichţ 

bezesporu ojedinělou je soubor asi 300 snímků zachycujících nejrůznější zákoutí Českého Brodu i okolních vesnic  

v letech 1894-1895, ojediněle i ze staršího období. Jejich stáří v kombinaci s jejich vysokým počtem vytváří nedoceni-

telný celek, který má ve Středočeském kraji jen nemnoho srovnatelných obdob. 

Na výstavě bude prezentováno třicet dva z těchto starých českobrodských fotografií, z nichţ na návštěvníka dýchne at-

mosféra časů c. k. Rakouské monarchie, kdy ještě ţivotní tempo plynulo zcela jinak, ve městě ještě nejezdily ţádné au-

tomobily a běţně bychom natrefili na domy a domky s šindelovou střechou či místní ţeny s šátkem na hlavě. K vidění 

tak bude například nejstarší známý záběr města z roku 1867 s dnes zaniklou Liblickou bránou, snímek z pokládání zá-

kladního kamene místní sokolovny, autentické záběry ze zdejšího jarmarku a mnoho dalších pohledů, které uţ bychom 

dnes marně hledali. Vl. J. Mrvík 
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POZÁRUČNÍ OPRAVYPOZÁRUČNÍ OPRAVY  

AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK A MYČEK NÁDOBÍ 

MICHAL BOROVIČKA 

 ŠTOLMÍŘ ČÍSLO 77,  

ČESKÝ BROD 

mobil: 608 978 572         

privat: 321 623 121 

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

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

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

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

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

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

Za redakci ČBZ Zdenka Bočková 

NOVINKA 

MKIC nabízí mapu 

Významné  

památné stromy 

Středních Čech  

a Prahy 

Cena 55 Kč 
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Nabízí MKIC. K dostání v MKIC Český Brod (infocentrum v přízemí čp. 1) 
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CENTRUM  

SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

LADA LUKAVEC 

 
Jsme příspěvková organizace městyse Luka-

vec. Poskytujeme odlehčovací službu pobyto-

vou-celorepublikově, ambulantní a terénní-

regionálně. 

Sluţba je určená osobám dospělého věku/19-

64 let/ s mentálním a kombinovaným posti-

ţením, o které je jinak pečováno v jejich 

domácím prostředí. Dočasným převzetím 

péče chceme umoţnit nezbytně nutný odpo-

činek nebo čas k řešení osobních záleţitostí 

rodinám pečujícím o tyto osoby. 

Délka odlehčovacího pobytu můţe být aţ 3 

týdny, jedno místo je vyhrazeno na 6. měsíč-

ní pobyt. Kapacita našeho zařízení je 8 míst 

pro pobytovou odlehčovací sluţbu. 7 míst 

pro ambulantní odlehčovací sluţbu a 2 místa pro terénní odlehčovací sluţbu. 

Všechny zájemce o sluţbu rádi přivítáme v našem Centru po předchozí telefonické domluvě a také zodpovíme veškeré dota-

zy. Moţný je také tzv. pobyt na zkoušku s rodičem. 

Pobytová sluţba: nepřetrţitě 

Ambulantní sluţba: po-pá 6-20 

Terénní sluţba:  po-pá 8-18 

Kontakt: Centrum sociálních sluţeb LADA Lukavec, V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec 

Ředitel: Mgr. Hynek Seidl; Telefon: +420 774 624 008 

E- mail: hynekseidl@seznam.cz, ladalukavec@centrum.cz 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM  

ČESKÝ BROD 

Náměstí Arnošta z Pardubic č. 1 

pořádá zájezd pro děti a doprovod 

do Městského divadla v K O L Í N Ě 

na pohádku 

POHÁDKY PRO HURVÍNKA 
neděle 29. května 2011 

cena celkem 190 Kč 

odjezd v 13.00 hod. od MKIC 

Informace a předprodej vstupenek na tel. 321 612 217 – 8 

v přízemí budovy MKIC po – pá 8.00 – 17.00 hodin 

e-mail nyvltova@cesbrod.cz 

Vstupenky nutno vyzvednout nejdéle týden před představením 

Změna programu vyhrazena 
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Soutěţ pohybových skladeb v Kolíně 
Ţákyně šestých tříd a ţáci a ţákyně devátých tříd se v pátek 18. 3. zúčastnili se svými učitelkami Janou Bízkovou a Janou 

Duškovou soutěţe pohybových skladeb v Kolíně.  Děvčata ze šestky se na malou chvíli proměnila na tanečnice z Afriky  

a v rytmu písničky Waka-waka předvedla své vystoupení. Deváťáci vsadili na klasiku a rytmus charlestonu jim nebyl a není 

cizí. Obě druţstva obsadila 4. místo, gratulujeme. Jana Bízková 

Pro zájemce o historii… 
Další regionální publikace o našem kraji 
 

Právě vychází 
 

PEJŠA Jaroslav, STAREC Milan: 

Historické pivovary Kolínska 
Publikace mapuje historii pivovarnictí na Kolínsku 

od středověku dodnes. Naučné texty pochází  

z dlouholetého výzkumu autorů v teoretické  

a praktické rovině a jsou doplněny 119 ojedinělý-

mi fotkami spolu s přesnou lokalizací GPS zjiště-

ných míst starých pivovarů.  

Grafická úprava: Vlasta Doleţalová. Rozsah 60 

stran. ISBN 978-80-01-04782-8; Cena: 150 Kč 

Více na www.pivovarkostelec.cz, kontakt: 

kvetak@pivovarkostelec.cz 

Národní památkový ústav  
 

Národní památkový ústav, je odbornou 

organizací státní památkové péče podle 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památ-

kové péči, ve znění zákona č. 320/2002 

Sb., o změně a zrušení některých záko-

nů v souvislosti s ukončením činnosti 

okresních úřadů, vznikl k 1. 1. 2003 

splynutím dosavadních odborných or-

ganizací státní památkové péče. 

Vydavatelem časopisu Průzkumy pamá-

tek, Památky středních Čech a dalších 

publikací je  

Národní památkový ústav, územní 

odborné pracoviště středních Čech  

v Praze 

 
P.O. BOX 45, Sabinova 373/5,  

130 11 Praha 3 

tel.: +420 274008111; fax: +420 274008112 

e-mail: stc@stc.npu.cz;  

www.stc.npu.cz 

K obsahu se můţete dovědět více na stránkách www.pruzkumypamatek.cz 
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1 2

3 4

5 6

7 8

1 – Skauti v Anglii
2 – Skauti v Anglii
3 – Start závodu
Českobrodská 
pečeť
4 – Závody Kladno
5 – Závody Kralupy
6 – Anna - Den 
otevřených dveří
7 – Petr Svoboda 
na 1. ZŠ
8 – Anna - Den 
otevřených dveří

K č l á n k ům u v n i t ř l i s t u . F o t o : a r c h i v y a u t o r ů



Narodila jsem se 11. 9. 1959 v Praze.
Příroda, výtvarné zájmy a hudba byly součástí mého dětství prožitého v Jirnech, kde má své kořeny rod, z něhož pocházím a kde žiji 
dodnes.
Absolvovala jsem SPŠ oděvní, roč. ak. mal. Sylvie Kronbergerové. Tato škola byla jakousi alternativou mého původního záměru 
studovat na SUPŠ. Po ukončení studia jsem se řadu let věnovala převážně oděvní tvorbě. Po letech, kdy odrostl syn, a pominula péče o 
rodinu, jsem nacházela více času a klidu na malování, což do té doby bylo jen okrajovou záležitostí.
Obrazy nazývám mystickými, protože maluji, co cítím a vnímám, je to něco, co nás přesahuje a těžko se převádí do slov. Pojmenovala 
bych to neverbální komunikací mezi Bohem a člověkem.
Stejným způsobem vznikají i básně, které píši. První jsem napsala v 10 letech a byla otištěna ve dvou tehdy vycházejících časopisech. 
V roce 2009 jsem vydala pro přátele sbírku volných veršů „Květy Duše" a v roce 2010 „Nebeské květy". Připravuji 3. sbírku s názvem 
„Fragmenty bytí", kterou bych ráda zpřístupnila všem.
Mezi mou další výtvarnou činnost patří malba na hedvábí a textil, batika, malba na sklo, encaustika (malba horkým voskem), textilní 
koláže, vitráže Tiffani, šité hadrové panenky a loutky.
Při tvorbě obrazů pracuji s různými materiály, např. strukturálními pastami a tmely, acrylem, olejem, temperou, kvašem, akvarelem, 
suchým pastelem, barevnými tužkami a různou kombinací výtvarných technik.
S pokorou přijímám dar tvořivosti a skrze vzniklá díla si dovoluji jej předávat dál.
Nechť i Vám přinášejí radost, požehnání a Světlo do všech dnů.
Dana Gregorová

Narozen v r. 1941, většinu svého mládí prožil na pražském Žižkově. Zde také navštěvoval LŠU a různé kurzy kresby a malby. 
Později studoval u prof. Nedvěda figurální kresbu a malbu, dále pak u prof. Hohauze krajinomalbu na SVUŠ. V současnosti žije a 
tvoří v Jirnech u Prahy. Po dlouholetém působení v České televizi, kde pracoval v oddělení scénografie, začal opět tvořit po svém 
nuceném odchodu do invalidního důchodu. Příčinou byl těžký úraz páteře.Rudolf Hindrich si zamiloval především českou krajinu, 
její něžnost a zasněnost v rovinách Polabí a jižních Čech, romantickou až dramatickou krásu Českého středohoří, Krkonoš a 
Šumavy. Zajímají ho historické stavby, prostředí Prahy, ale také jiných českých měst a městeček, lidová architektura českého 
venkova. Pan Hindrich dosud vystavoval v Úvalech v r. 2003, v Muzeu hrnčířství a keramiky v Kostelci nad Černými Lesy a v 
Městském muzeu Čelákovice v r. 2004. Dále pak v r. 2005 v galerii „Papirus“ v Nymburce a v galerii VK v Kostelci nad Labem v r. 
2006. V roce 2008 pak uspořádal doposud svoji největší samostatnou výstavu v Arnultovickém domě v muzeu v Brandýse nad 
Labem. V roce 2009 - 2010 pak uspořádal opakovanou výstavu souboru obrazů „Pražské vinice“. Tyto poslední výstavy měly i 
komerční úspěch.Pan Hindrich v Českém Brodě nevystavuje poprvé. Představil se zde již na samostatné výstavě v září r. 2004, kde 
ke zdejšímu prostředí a okolí se vyjádřil v několika svých obrazech. Ve své tvorbě chce nadále pokračovat ztvárněním polabské 
krajiny a okolí Prahy. Ve své tvorbě započal ztvárňovat krásu ženy a kouzlo vinic. Tuto novou tvorbu budeme mít možnost 
zhlédnout na podzimní výstavě v Praze.
Hana Ziková HINDRICH RUDOLF

GREGOROVÁ DANA

„VARIACE“ – společná výstava obrazů jirenských výtvarníků„VARIACE“ – společná výstava obrazů jirenských výtvarníků
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1 – Naše gymnastky
2 – Naše gymnastky
3 – Naše gymnastky
4 – Beseda v knihovně
5 – Leccos: Pojďte si hrát
6 – Kursy sebeobrany

K článkům uvnitř listu
Foto: archivy autorů


