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Foto Zdenka BočkováBývalý českobrodský pivovar



K článkům Kristýny Šílové

Taková duha bývá málokdy…

Foto: Kristýna Šílová 
Českobrodský pivovar dnes

Fitko – místo setkávání

Technologické centrum

Foto: Miloš Ciniburk

Posílám krásnou zajímavost a důkaz „poněkud nevšedního letního počasí“. 
Fotografováno v Liblicích blízko střední školy směrem na východ 

dne 9. 8. 2011 kolem 19:30 hodin. M.C.
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Českobrodský ZPRAVODAJ 
Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska 

Zpracovává, vydává, tisk a distribuci zajišťuje  

Městské kulturní a informační centrum v Českém Brodě  

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

Řídí redakční rada ve sloţení: 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 běţných médií  

a v běţných 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 odloţení a na tvorbu titulků, vyţaduje-li to 

celkové zpracování příspěvku. Nevyţádané rukopisy, fotografie, 

případně kresby se nevracejí. Vychází počátkem kaţdého 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 5. 9. 2011 v nákladu 500 ks. 

Uzávěrka čísla 10/2011 je v pondělí 12. 9. 2011  

© MKIC 1992 – 2011 

Zprávy z města a radnice; Deník MP; TS 

Spolky a organizace ve městě; Leccos 

Pohlednice Českého Brodu 3. část 

Podlipanské muzeum zve na EHD 

Pozvánky na kulturu; Skauti na táborech 

Převažujeme Husův kámen… 

Knižní novinky červenec 2011 

Posvícení 2011 

OBSAH 

Kresba Václava Cinkla z roku 1971 

Projekt vybudování technologického  

centra ORP Český Brod 

 

M ěsto Český Brod se stalo úspěšným ţadatelem o fi-

nanční podporu prostřednictvím Evropského fondu 

pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního 

programu. Zřízením technologického centra, pořízením elek-

tronické spisové sluţby a realizací vnitřní integrace úřadu se 

naplní cíl projektu, kterým je rozvoj sluţeb elektronického 

řízení obce s rozšířenou působností. Co to znamená? Proč 

takový projekt město potřebuje? 

 

Projekt je realizován z důvodu nutnosti modernizace územní 

veřejné správy. Realizováním projektu dojde nejen ke zpře-

hlednění činností na úřadu, k rychlejšímu a spolehlivějšímu 

poskytování sluţeb veřejné správy, ale také ke sníţení admi-

nistrativní zatíţenosti občanů a dalších právních subjektů. 

Mezi cílové skupiny patří zejména subjekty veřejné správy  

a jimi zřizované příspěvkové organizace.  

Do projektu jsou zahrnuty následující tři aktivity:  

Zřízení technologického centra (TC). Úkolem TC je 

zabezpečit propojení celého správního obvodu, vést 

spisové sluţby, elektronické spisovny a rozhraní na 

datové schránky. Nové centrum bude zároveň zajiš-

ťovat provoz systémů daných projektů samospráv  

a systémových sluţeb podle potřeb jednotlivých ob-

cí.  

Zřízení elektronické spisové sluţby, která umoţní 

elektronický oběh dokumentů na úřadě a oborovým 

informačním systémům komunikaci se základními 

registry a integraci s datovými schránkami.  

Vnitřní integrace úřadu. Podstatou integrace je 

nejen sloučení celého existujícího programového vy-

bavení, ale také zajištění vzájemné provázanosti jed-

notlivých subsystémů a registrů do jednoho infor-

mačního systému.  

Projekt je rozdělen do dvou etap. „V první etapě bychom 

chtěli realizovat aktivity související s implementací techno-

logického centra a elektronické spisové sluţby. Součástí je 

zaškolení pracovníků městského úřadu, které bude probíhat 

v polovině října,“ vysvětluje informatik a správce IT Tomáš 

Hor. „Druhá etapa zahrnuje realizaci vnitřní integrace úřadu 

a připojení dalších obcí a příspěvkových organizací na hosto-

vanou spisovou sluţbu,“ dodává pan Hor.                      ► 
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Celkové výdaje projektu činí 6.318.912 Kč, z toho 

dotace ze strukturálního fondu ERDF činí 

5.371.075,20 Kč, tj. 85 % celkových způsobilých 

výdajů a vlastní zdroje města představují částku ve 

výši 947.836,80 Kč, tj. 15 % celkových způsobi-

lých výdajů projektu.  

Veřejnou zakázku na výběr dodavatele vyhrálo 

konsorcium firem Caleum s.r.o., Gordic s.r.o.,  

a OR-CZ s.r.o., které zvítězilo ve dvoukolovém 

výběrovém řízení, jenţ pro Město realizoval Čes-

komoravský účetní dvůr (ČMÚD).  

Ukončení projektu se předpokládá v prosinci 

2011. Kristýna Šílová 

UpozorněníUpozornění  
 

Váţení spoluobčané, 

upozorňujeme Vás, ţe v termínu od 21. 9. 2011 

do 28. 9. 2011 budou na náměstí Husově a na 

Náměstí Arnošta z Pardubic provozovány atrak-

ce a prodejní stánky v souvislosti s konáním čes-

kobrodského posvícení. Po tuto dobu bude ome-

zen přístup k nemovitostem, které se na těchto 

náměstích nacházejí, a nebude umoţněno parko-

vání v těchto místech. Děkujeme za pochopení.  

Bc. Nekolný Jakub, starosta města Český Brod 

Místo setkávání a hřiště pro dospělé 

 
„Venkovní fitko pro dospělé a seniory“, i tak by se mohl jmenovat jeden z dalších projektů programu 

Přívětivý Český Brod, podpořený dotací z Revolvingového fondu MŢP. Venkovní posilovny, které nabí-

zejí cvičení bez velké námahy a pod širým nebem, si získávají stále větší oblibu u všech generací po ce-

lém světě.  

 

Území „Hálovy zahrady“ je jako stvořené pro místo, kde se budou moci setkávat občané všech věko-

vých kategorií, kteří vyznávají zdravý a aktivní styl ţivota. Plánované hřiště nabídne nový venkovní 

prostor rozdělený na sportovní a klidovou zónu s moţností aktivního odpočinku převáţně pro dospělou 

část populace.  

Prostor bude nabízet několik aktivit. Jednou z nich je cvičení na dvou vybraných posilovacích strojích. 

Posilovací stroje jsou vhodné pro seniory i pro aktivní sportovce.  

„Cvičení je zcela bezpečné, jelikoţ není pouţito závaţí, ale posiluje se váhou těla,“ uvádí paní Simona 

Killarová Bc., která pracuje pro firmu Fit Park. Cvičební stroje splňují náročné podmínky EN 957, podle 

které jsou certifikovány. Stroje jsou vyrobeny z kvalitního robustního materiálu s antikorozní úpravou, 

coţ výrobkům zajišťuje nejvyšší ochranu před poškozením klimatickými vlivy a v neposlední řadě  

i ochranu před vandaly.  

Součástí vybavení zahrady bude zároveň hřiště na pétanque. Petanque je společenská hra pro dvě 1 – 3 

členná druţstva, která se snaţí umístit hrací koule co nejblíţe k cíli.  

 „Chtěli bychom, aby nové hřiště nabízelo prostor, kde se dospělí a senioři mohou zastavit, v klidu se 

protáhnout, zacvičit si, pobavit se a dále pokračovat v procházce podél Šembery,“ řekl Ing. Rostislav 

Vodička ze zdejšího odboru ţivotního prostředí.  

Dotace v celkové hodnotě 316 600 Kč včetně DPH, bude pouţita na nákup a instalaci dvou posilovacích 

strojů, realizaci hřiště na pétanque a kroket, dřevěnou pergolu s lavicí, sazenice růţí k pergolám a dřevě-

ný altán s lavicemi a stolem.  

Věříme, ţe úmysl postavit nové hřiště nabízející široké moţnosti vyuţití potěší kaţdého, kdo chce svůj 

volný čas trávit aktivně a zároveň se starat o své zdraví. 

Kristýna Šílová 

 
Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu „Přívětivý Český Brod“ za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva ţivotního 

prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Město Český Brod a nelze jej v ţádném případě povaţovat za názor Minis-

terstva ţivotního prostředí.      
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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 17. řádného jednání rady města,  

konaného dne 28. 7. 2011 od 16:00 hodin  

v kanceláři starosty města 
 

1. Bezúplatný převod pozemku PK p. č. 228/50 v k. ú. 

Český Brod (189/2011). Rada města doporučuje zastupitel-

stvu města Český Brod schválit bezúplatný převod pozemku 

PK 228/50 v obci a k. ú. Český Brod, od Úřadu pro zastupo-

vání státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, 

128 00 Praha 2, bez omezujících podmínek, do majetku měs-

ta Český Brod. 

2. Prodej části pozemku KN p. č. st. 35/1 v obci a k. ú. 

Český Brod (190/2011). Rada města doporučuje 

zastupitelstvu města Český Brod schválit prodej části po-

zemku KN p. č. st. 35/1 zastavěná plocha a nádvoří, vytyče-

nou geometrickým plánem č. 1502-203/2010 ze dne 10. 09. 

2010, označenou jako pozemkový díl „a“ o výměře 216 m2, 

se všemi součástmi a i příslušenstvím, která nejsou samostat-

ně předmětem evidence v katastru nemovitostí a jsou na pro-

dávané části dílu „a“ jako celku, v obci a k. ú. Český Brod, 

do vlastnictví Elišky Strnadové, bytem Krále Jiřího 449, 282 

01 Český Brod, za cenu 520 Kč/m2. 

3. Výpůjčka pozemku PK p. č. 228/26 v k. ú. Český Brod 

(191/2011). Rada města I. schvaluje výpůjčku a následné 

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku ve zjednodušené 

evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 228/26 

v obci a k. ú. Český Brod, s Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí 42, Praha 2, na dobu 

2 let; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba 

Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o výpůjčce. 

4. Ţádost o odkoupení části pozemku PK č. 847 v k. ú. 

Český Brod (192/2011). Rada města doporučuje 

zastupitelstvu města Český Brod zamítnout ţádost manţelů 

Hollasových ze dne 11. 05. 2011 o odkup části pozemku PK 

p. č. 847 v obci a k. ú. Český Brod z majetku Města Český 

Brod. 

5. Oprava trojboké výklenkové kapličky sv. Blaţeje 

(193/2011). Rada města souhlasí s podáním ţádosti o dotaci 

z NADACE VIA grantové kolo programu FOND KULTUR-

NÍHO DĚDITSTVÍ: „ZÁCHRANA DROBNÝCH PAMÁ-

TEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU“ na opravu trojboké výklen-

kové kapličky sv. Blaţeje v těsné blízkosti silnice z Českého 

Brodu do Tismic. 

6. Návrh splátkového kalendáře – investiční příspěvek na 

intenzifikaci ČOV (194/2011). Rada města 

doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit inves-

tiční příspěvek od obce Klučov včetně splátkového kalendá-

ře na připojení obce Klučov na ČOV v Českém Brodě v cel-

kové výši 3779245 Kč. Splátkový kalendář je přílohou origi-

nálu zápisu k tomuto usnesení. 

7. Prodlouţení nájemní smlouvy (195/2011). Rada města  

I. schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 220/2009/FO 

s Tomášem Svobodou, kterým se prodluţuje doba uţívání 

bytu č. 9, Palackého 1256, Český Brod o 6 měsíců, tj. od 15. 

09. 2011 do 15. 03. 2012; II. pověřuje starostu města Český 

Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného do-

datku. 

8. Vyhlášení záměru na prodej osobního vozidla 

(196/2011). Rada města vyhlašuje záměr na prodej osobního 

vozidla ŠKODA FELICIA, typ hatchback, rok výroby 1998, 

barva bílá, stav tachometru 117764 km, obálkovou metodou 

za minimální cenu 2500 Kč. Nabídky v zalepené obálce, 

označené slovy: „Prodej vozidla – nabídka“ zasílejte na adre-

su města Český Brod, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod 

nebo předejte do podatelny města Český Brod, Nám. Arnošta 

z Pardubic čp. 56, Český Brod nejpozději do 15. 08. 2011 do 

11:00 hod. 

9. Záměr na pronájem volné bytové jednotky čp. 25, Čes-

ký Brod (197/2011). Rada města vyhlašuje záměr 

na pronájem volné bytové jednotky na adrese Nám. Arnošta 

z Pardubic čp. 25, Český Brod, byt č. 2, 1+kk ve 2. podlaţí  

o velikosti 79,2 m2 za minimální nájemné ve výši 7920 Kč/

měsíčně bez záloh na sluţby, na dobu určitou dva roky. Pod-

mínkou uzavření nájemní smlouvy je vyrovnání všech zá-

vazků k Městu Český Brod. Kauce ve výši trojnásobku 

nájmu a záloh na sluţby musí být sloţena na účet města do 

15 dnů od doručení oznámení o přidělení bytu. V případě 

nesplnění těchto podmínek bude byt nabídnut dalšímu zá-

jemci. Nabídky v zalepené obálce, označené slovy 

„NEOTEVÍRAT – PRONÁJEM č. 25/2“ zašlete na adresu 

města Český Brod, Nám. Husovo 70 nebo předejte do poda-

telny Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, nejpozději 

do 31. 08. 2011 do 17:00 hod. 

10. Smlouva o dílo pro projekt "Vybudování technologic-

kého centra ORP Český Brod" (198/2011). Rada města I. 

souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vítězem výběrového 

řízení na veřejnou zakázku „Zřízení technologického centra 

Města Český Brod“, tj. se společností CALEUM s. r. o., Na 

Pankráci 129/1724, 140 00 Praha 4, IČ: 28351363; II. pově-

řuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného pod-

pisem výše uvedené smlouvy o dílo. 

11. Jmenování ředitelky příspěvkové organizace MS Kol-

lárova (199/2011). Rada města I. bere na vědomí 

průběh konkurzního řízení na obsazení místa ředitele pří-

spěvkové organizace MŠ Kollárova; II. jmenuje 

podle ustanovení § 102, odst. 2, písmeno b) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Bc. 

Kristýnu Drahotovou, K Lukám 117, 282 01 Český Brod – 

Štolmíř, ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola 

Český Brod, Kollárova 71, okr. Kolín s účinností od 1. srpna 

2011. 

12. Kanalizace Klučov - Lstiboř (200/2011). Rada města  

I. schvaluje podpis smlouvy o právu umístit a provést stavbu 

kanalizace mezi Obcí Klučov a Městem Český Brod na po-

zemcích ve vlastnictví města Český Brod. Jedná se o pozem-

ky KN 487/5, 487/6, 487/13, 487/16, 679/14, 785/1, PK 

244/25 v k. ú. Liblice u Českého Brodu a obci Český Brod  

a pozemek 23/2 v k. ú. a obci Klučov; II. pověřuje starostu 
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města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 

uvedené smlouvy o právu umístit a provést stavbu kanalizace 

mezi Obcí Klučov a Městem Český Brod. 

13. Souhlas s napojením obcí na ČOV Český Brod 

(201/2011). Rada města I. doporučuje a) Zastupitelstvu měs-

ta Český Brod revokovat své usnesení č. 35/2007 ze dne 20. 

06. 2007; b) Zastupitelstvu města Český Brod schválit připo-

jení obcí Klučov, Tuchoraz a Tismice na městskou Čistírnu 

odpadních vod v Českém Brodě-Liblicích za podmínek uhra-

zení investičního příspěvku na investici „Intenzifikace měst-

ské ČOV v Českém Brodě-Liblicích“ ve výši 55% investič-

ních nákladů přepočítaných na počet ekvivalentních obyvatel 

v dané obci. Rezervovaná kapacita na městské ČOV je násle-

dující: pro obec Klučov 750 EO, pro obec Tismice 680 EO, 

pro obec Tuchoraz 600 EO. Výše investičních příspěvků pro 

jednotlivé obce jsou přílohou originálu zápisu k tomuto 

usnesení, technické podmínky pro připojení musí být splně-

ny. 

14. Smlouvy o výpůjčce na Farmářské trhy (202/2011). 

Rada města I. souhlasí 

a) s uzavřením smluv o výpůjčce prodejního stánku s prodej-

ci: 

1. Ivana Rekova, Benátecká Vrutice 138, 289 22 Lysá nad 

Labem, IČ: 41725221 

2. Robert Starý, Třebovle 106, 281 63 Kostelec nad Černými 

lesy, IČ: 46367616 

3. Lucie Glaister, Radeč 16, 264 01 Sedlčany, IČ: 75473712 

4. Iva Kamínková, Sportovní 935, 281 63 Kostelec nad Čer-

nými lesy, IČ: 87297001 

5. Nataliya Herts, Březiny II. čp. 957, 282 01 Český Brod, 

IČ: 87781989 

6. EKOFARMA ŠMAKAL, Okrouhlice 27, 256 01 Benešov, 

IČ: 26143062 

7. IAPPI s. r. o., Libichovská 257/11, 197 00 Praha-Kbely, 

IČ: 25101684 

8. Region Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 

Český Brod, IČ: 27863492 

9. Danuška Štefenová, Luková 26, 561 23 Damníkov, IČ: 

42213495 

10. Iveta Slabá, Krátká 1789/25, 100 00 Praha 10, IČ: 

64019276 

11. SALIX s. r. o., Hatě 5, 281 44 Zásmuky, IČ 26477785 

12. Odbytové druţstvo Berry, Břeţany II 71, 282 01 Český 

Brod, IČ: 28253728 

13. Ing. Jan Procházka, Semice 327, 289 17 Semice, IČ: 

45825963 

b) s uzavřením smluv o výpůjčce pozemku p. č. 852/2 v k. ú. 

Český Brod jako prodejního 

místa s prodejci: 

1. Břetislav Vaňkát, Písečná 5026, 430 04 Chomutov, IČ: 

62200488 

2. Milan Malý, Kolmá 32, 251 68 Kamenice, IČ: 47045221 

3. Jatky Tismice, Tismice 14, 282 01 Český Brod, IČ: 

25068571 

4. Ivan Hájek, Postupice 145, 257 01 Postupice, IČ: 

06091415 

5. Petr Novotný, Sídliště BSS 1335, Brandýs nad Labem, IČ: 

43113079 

6. František Visinger, Majerského 2039/23, Praha 4 - Cho-

dov, IČ: 48129054; 

II. pověřuje starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem 

výše uvedených smluv. 

Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města  

Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 

 

Souhrn z 9. mimořádného zasedání  

zastupitelstva města, konaného dne 28. 7. 2011 

od 18:00 hodin v obřadní síni  

českobrodské radnice 
 

1. Smlouva o úvěru - Dacia Duster (32/2011). Zastupitel-

stvo města I. schvaluje uzavření smlouvy o úvěru  

č. 1322306152 se společností RCI Financial Services, s. r. o., 

předmětem financování je osobní automobil Dacia Duster 

1.6 16V4x4x Arctica, smlouva je součástí originálu zápisu  

k tomuto usnesení; II. pověřuje starostu města Český Brod 

Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy  

o úvěru. 

2. Zpráva o dosavadním průběhu projektu „Vybudování 

technologického centra ORP Český Brod“ (33/2011). Za-

stupitelstvo města bere na vědomí zprávu o dosavadním prů-

běhu projektu „Vybudování technologického centra ORP 

Český Brod“. 

3. Hospodaření 2011 - 2021 - městské lesy, výběr zhotovi-

tele prací (34/2011). Zastupitelstvo města bere na vědomí 

usnesení č. 175/2011, ze dne 30. 06. 2011, kterým Rada 

města Český Brod vybrala jako zhotovitele pěstebních, tě-

ţebních a ostatních činností pro lesy města Český Brod na 

období 2011 aţ 2021 společnost Kolínská lesní společnost s. 

r. o., IČ 26168693, se sídlem Hradišťko I, Pobřeţní 151, 280 

02 Kolín. 

4. Smlouva o poskytnutí příspěvku na opravu kostela sv. 

Gotharda (35/2011). Zastupitelstvo města 

I. schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku na opravu kos-

tela sv. Gotharda z dotace z Programu regenerace městských 

památkových zón a z rozpočtu města Český Brod na rok 

2011 v celkové výši 1118800 Kč, ve znění, které je přílohou 

návrhu usnesení; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. 

Jakuba Nekolného podpisem uvedené smlouvy. 

5. Souhlas s napojením obcí na čistírnu odpadních vod 

Český Brod (36/2011). Zastupitelstvo města I. revokuje své 

usnesení č. 35/2007 z 20. 06. 2007; II. souhlasí s připojením 

obcí Klučov, Tuchoraz a Tismice na městskou Čistírnu od-

padních vod v Českém Brodě- Liblicích za podmínek uhra-

zení investičního příspěvku na investici „Intenzifikace měst-

ské ČOV v Českém Brodě-Liblicích“ ve výši 55% investič-

ních nákladů přepočítaných na počet ekvivalentních obyvatel 

v dané obci. Rezervovaná kapacita na městské ČOV je násle-

dující: pro obec Klučov 750 EO, pro obec Tismice 680 EO, 

pro obec Tuchoraz 600 EO. Výše investičních příspěvků pro 

jednotlivé obce jsou přílohou originálu zápisu k tomuto 

usnesení, technické podmínky pro připojení musí být splně-

ny. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města  

Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 

 

Souhrn z 18. mimořádného jednání rady města, 

konaného dne 9. 8. 2011 od 16:00 hodin  

v kanceláři starosty města 
 

1. Kupní smlouva na nákup lesnické techniky - dodatek 

č. 1 (203/2011). Rada města 1. souhlasí s uzavřením Dodat-

ku č. 1 ke Smlouvě o koupi zboţí uzavřené se společností 
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Techno plus, spol. s. r. o., Podlesí 5, 678 01 Blansko dne 22. 

07. 2011; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba 

Nekolného podpisem tohoto dodatku. 

2. Městské lesy - prodej dřevní hmoty (204/2011). Rada 

města I. souhlasí s návrhem nejvýhodnějších cen za dřevní 

hmotu z majetku města Český Brod a s uzavřením kupní 

smlouvy se společností Kolínská lesní společnost s. r. o. se 

sídlem Hradišťko I, Pobřeţní 151, 280 02 Kolín; II. pověřuje 

Bc. Jakuba Nekolného, starostu města Český Brod, podpi-

sem kupní smlouvy na prodej dřevní hmoty z majetku města 

Český Brod na období od podpisu smlouvy do 30. 09. 2011 

se společností Kolínská lesní společnost s. r. o., se sídlem 

Hradišťko I, Pobřeţní 151, 280 02 Kolín. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města  

Jaké jste stanovili priority a problémy  

související s rozvojem města? 

 
V květnu tohoto roku jste měli prostřednictvím „Ankety ke specifickým cílům v jednotlivých oblastech Strategického plánu 

města Český Brod do roku 2020,“ moţnost vyjádřit se, jaké jsou pro Vás v krátkodobém výhledu nejţádanější priority rozvoje 

města. Zadání pro anketu vycházelo z klíčových oblastí, které ze Strategického plánu města vybrali členové Řídící skupiny 

pro strategické plánování. V této anketě jste měli vybrat 5 priorit z 18 uvedených specifických cílů. 

 

Dne 17. května 2011 se konalo Fórum města 2011, které proběhlo pod záštitou Národní sítě zdravých měst (NSZM). Jedná se 

o asociaci zastřešující města, obce a regiony, které se snaţí promyšleně utvářet město jako kvalitní a příjemné místo pro ţivot 

na základě dohody s obyvateli. Jednání na Fóru proběhlo dle metodiky NSZM, výsledkem bylo stanovení deseti problémů 

města, tzv.10P. V návaznosti na výsledky vzešlé z Fóra jste se měli moţnost zúčastnit ankety „10P“. V tomto případě jste 

volili 2 nejpalčivější z 10 problémů města. 

Výsledky ankety Priority rozvoje města, které obdrţely nejvyšší počet hlasů ke specifickým cílům v jednotlivých ob-

lastech Strategického plánu města na období 2012 – 2013: 

 

Bydlení, vzhled města, ţivotní prostředí, zeleň 

Zajistit prostupnost krajiny, propojení města s krajinou a propojení zeleně v rámci města. 

Podnikání, zaměstnanost, sluţby, cestovní ruch a památky 

Vytvořit naučné stezky, propojit jimi zajímavá místa ve městě a okolí - přírodní, kulturní, historické a další. 

Doprava   

Vybudovat provázanou síť cyklotras a cyklostezek ve městě a okolí (přednostně podél Šembery). 

Zdravotnictví a sociální sluţby 

Vyřešit vlastnické vztahy k nemovitostem uţívaným poskytovatelem zdravotnických sluţeb v nemocnici. 

Bezpečnost, řízení rozvoje, správa města a spolupráce 

Zajistit informovanost občanů o moţnostech zabezpečení klidu, pořádku a bezpečnosti ve městě a zajistit zpětnou vazbu. 

Vzdělávání 

Realizovat preventivní programy ke sníţení sociálně patologických jevů ve městě a okolí. 

Rekreace, sport, kultura, volný čas 

Realizovat městské slavnosti, festivaly, přehlídky, klání, sportovní soutěţe, kulturní a další celoměstské akce pro občany 

i pro návštěvníky města a okolí. 

 

Výsledky ankety 10P, tedy problémy města, které byly stanoveny na Fóru města metodikou NSZM. Výsledky jsou 

seřazeny sestupně od nejvyššího obdrţeného počtu hlasů: 

Majetková kriminalita 

Řešení sociálně-patologických jevů 

Zvýšení kapacity mateřských škol 

Rekonstrukce a modernizace školní jídelny 

Chybějící bezbariérový přístup na nástupiště ţelezniční stanice Český Brod 

Rekonstrukce kina na víceúčelový sál pro pořádání kulturních akcí 

Zvýšení rozpočtových prostředků na kulturu, sport a volnočasové aktivity 

Naučné stezky, cyklotrasy, cyklostezky, jejich propojení i na památky 

Chybí cyklostezky a cyklotrasy, rozšířit cyklopruhy 

Neprůjezdnost centra města 

Oba projekty jsou vyjádřením občanů, která se promítnou do akčního plánu. Akční plán stanovuje konkrétní kroky, akce a 

 

Ilustrační kresba, zdroj: Internet 
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projekty vţdy na další rok a umoţňuje zajišťovat maximálně moţné naplňování naplánovaných strate-

gických cílů. 

Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste se zúčastnili veřejného setkání či hlasování v anketách. 

Kristýna Šílová 

 
Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu „Přívětivý Český Brod“ za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva ţivotního 

prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Město Český Brod a nelze jej v ţádném případě povaţovat za názor Minis-

terstva ţivotního prostředí.  

Plán umístění mobiliáře ve městě 

 
Jednou z klíčových aktivit v oblasti Veřejných projednávání, kterou zastřešuje projekt Přívětivý Český Brod a spolufinancuje 

Revolvingový fond MŢP, je vytvoření Plánu umístění mobiliáře ve městě. Jednotlivé prvky mobiliáře denně míjíme na ulicích, 

v parcích a na zastávkách (lavičky, odpadkové koše, směrníky, orientační mapy, pítka, stojany na kola, atd). Cílem této akti-

vity je vytvořit plán, který by definoval umístění, druh a počet kusů mobiliáře.  

Je potřebné se zamys- let nad tím, jaké prvky nás ve městě obklopují? Jak se cítíme tam, kde ţijeme? Co bychom změ-

nili? Kde chybí osvětlení? Kam dát více košů? Kde umístit směrníky a orientační tabule? Otázek 

se naskýtá nespočetně mnoho. Připravili jsme pro Vás dotazník, jehoţ vyplněním měli  moţnost 

se vyjádřit k výběru druhu a umístění mobiliáře ve městě. Vytvořené dotazníky byly distri-

buovány poštou, dále byly k dispozici v tištěné podobě na podatelně MěÚ a v MKIC, pří-

padně ke staţení na stránkách města www.cesbrod.cz.  

Výsledky z dotazníkového průzkumu byly zpracovány a projednány na veřejném fóru 24. 

srpna 2011 v zasedací místnosti MěÚ a byly zveřejněny na www.cesbrod.cz. Cílem společ-

ného setkání byl návrh Plánu umístění mobiliáře ve městě. Těšíme se na další Vaše názory a spolupráci.  

Kristýna Šílová 
 

Farmářské trhy  

v Českém Brodě  
 

Farmářské trhy v Českém Brodě, které 

se konají od začátku července kaţdý 

pátek na náměstí Arnošta z Pardubic 

mezi 9 a 16 hodinou, jsou v plném 

proudu. 

„Prvních šest trhů máme zdárně za 

sebou, máme radost, ţe trhy probíhají 

téměř podle našich představ,“ říká Pet-

ra Straková z městského úřadu, která je 

pověřena organizací trhů a koordinací  

s prodejci.  

Mezi nabízenými produkty nechybí 

čerstvá zelenina a ovoce, kozí a ovčí 

sýry, voňavé uzeniny, ovocné mošty, 

marmelády, koláče, výrobky z rakytní-

ku a mnoho dalších produktů, nad kte-

rými se sbíhají sliny. Jedním 

z oslovených prodejců je i inţenýr Jan 

Procházka. Mrkev od pana Procházky 

z farmy Semice byla mezi testovanými 

produkty, které byly náhodně vybrány 

z několika farmářských trhů.  

„Nejlepší byla karotka z praţské 

„Kubáně“ od pěstitele Procházky ze 

Semic v Polabí,“ píše se v MF Dnes 

21. června 2011. Zboţí prodávané na 

trzích v Českém Brodě je převáţně 

z okolí a blízkého regionu, abychom 

tak podpořili lokální farmáře a výrob-

ce. Farmářské trhy se snaţí především 

propojit drobné pěstitele a chovatele s 

koncovým zákazníkem, vytváří i 

prostor pro setkávání lidí a nabízí tak 

alternativu supermarketovému zboţí.  

Pořádání českobrodských farmářských 

trhů je podpořeno z Revolvingového 

fondu Ministerstva ţivotního prostředí. 

Ze získané dotace byly mimo jiné poří-

zeny nové stánky pro trhovce, které 

vţdy v pátek ráno pomáhají stavět pra-

covníci z Technických sluţeb města. 

Díky finanční podpoře jsou stánky na 

základě smlouvy o výpůjčce poskytnu-

ty zdarma. Město vybírá symbolický 

poplatek 100 Kč pouze v případech, 

kdy si prodejce zaţádá o připojení do 

elektrické sítě.  

Ani uzavírka části náměstí Arnošta 

z Pardubic, 

která je vţdy 

v pátek po 

dobu konání 

trhů, netvoří 

zásadní do-

pravní pro-

blém. Vše je 

vţdy připra-

veno a pře-

hledně vyzna-

čeno, a tak 

veškerá snaha 

organizátorů 

p ř i s p í v á 

k pohodové 

atmosféře jak 

mezi trhovci, tak i mezi nakupujícími.  

Rádi bychom věděli, zda i Vy jste 

s pořádáním farmářských trhů 

v Českém Brodě spokojeni. Proto jsme 

pro Vás připravili několik anketních 

otázek, jejichţ zodpovězením nám dáte 

šanci na případná další zlepšení.  

Těšíme se na Vaše odpovědi. 

Kristýna Šílová 
Tento dokument byl vytvořen v rámci pro-

jektu „Přívětivý Český Brod“ za finanční 

pomoci Revolvingového fondu Ministerstva 

ţivotního prostředí. Za obsah tohoto doku-

mentu je výhradně odpovědné Město Český 

Brod a nelze jej v ţádném případě povaţo-

vat za názor Ministerstva ţivotního prostře-

dí.  

Ilustrační foto K. Šílová 

http://www.cesbrod.cz/
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Týden knihoven  
3. aţ 9. října 2011 

 
 

Knihovna pro celou rodinu - 

kaţdý nově registrovaný do-

spělý čtenář má v tomto týdnu 

moţnost přihlásit své děti do 

knihovny zdarma 

Čarujeme s knihami - ve dnech 

3.10., 6.10., 10.10. a 13.10. 

2011 proběhne cyklus šestnác-

ti literárních besed, zábavného 

soutěţení a malování pro ţáky 

obou českobrodských ZŠ 

Nový počítač v knihovně - od 

letošního října bude v dětském 

oddělení naší knihovny 

v provozu nový počítač s on-

line katalogem fondu dětského 

oddělení, na který jsme získali 

dotaci ze Středočeského Fon-

du kultury a obnovy památek 

Knihy plné zvířátek – v úterý 

4.10.2011 od 16.00 zveme 

děti a jejich rodiče nebo praro-

diče na ţivé čtení, pozvaní 

hosté i zájemci z řad návštěv-

níků vám i nám přečtou ukáz-

ky ze svých oblíbených kní-

ţek o zvířátkách 

Bazar knih – celoročně prodá-

váme kniţní dary a duplikáty 

z fondu naší knihovny 

 

Navštivte s námi  

15. kraj České republiky   

KRAJ KNIHOVEN! 

 

MMĚSTSKÁĚSTSKÁ  KNIHOVNAKNIHOVNA  

ČČESKÝESKÝ  BBRODROD  

15. 15. ROČNÍKROČNÍK  
 

Ethnic Friendly 

 
Značku Ethnic 

Friendly ne-

boli etnicky 

přátelský pře-

vzalo v Praze 

dalších 11 

zaměstnavate-

lů. Od roku 

2007 ji udělu-

je sdruţení IQ Roma servis. Snaţí se 

tak propagovat zásady rovnosti na pra-

covním trhu i přispívat k zaměstnávání 

Romů. Certifikát zatím dostalo 40 firem 

a institucí. Mezi nimi jsou některé úřa-

dy práce, velké podniky, neziskové or-

ganizace i gymnázium. Zaměstnávání 

Romů má podpořit také reklamní spot 

Neviditelní, který bude od podzimu 

vysílat televize.  

„Projekt jsme odstartovali i kvůli jakési 

skepsi. Naši klienti zaţívali při hledání 

práce nepříjemná odmítnutí a diskrimi-

naci. Nechtěli ale firmy ţalovat, chtěli 

pracovat. Zkusili jsme jít pozitivní ces-

tou a ukázat, ţe jsou i zaměstnavatelé, 

kteří Romy berou“, řekla ČTK ředitel-

ka sdruţení IQ Roma servis Katarína 

Klamková. Ocenění má podle ní bourat 

i předsudky. Firmy se navíc díky němu 

mohou i zviditelnit a působí jako pří-

klad pro ostatní. 

Černobílé logo s dvoubarevnou posta-

vou podobnou figurce ze hry „Člověče, 

nezlob se“ můţe oceněná firma či insti-

tuce pouţívat na svých listinách, webu, 

v reklamě i při všech akcích na veřej-

nosti. Značku jiţ získalo sdruţení Fo-

kus se sociální firmou Junův Statek, 

Muzeum romské kultury, město Hodo-

nín, společnosti Frutana Gold, Gerlich 

Odry, Lesy Ţlutice, Stavzem, T-SOFT, 

Wistron InfoComm (Czech), sociální 

firma Slunečnice a Technické sluţby 

Český Brod. 

„Také jsme měli ze zaměstnávání Ro-

mů obavy, člověk je ale musí překonat. 

Jsou to předsudky, které jsou v nás 

bílých zakódované. Romové zas mají 

strach, ţe budou předem odmítnuti, ţe 

je nevezmou,“ řekl ČTK jednatel oce-

něné firmy Frutana Gold Zdeněk Ma-

jer. Jeho podnik zaměstnává Romy pět 

let. Nejdřív přijal jednu romskou pra-

covnici, teď uţ Romové tvoří polovinu 

osazenstva podniku. 

Do Prahy na slavnostní předávání certi-

fikátů doprovázela Majera i skupinka 

romských zaměstnankyň. Nemohly si 

šéfa vynachválit. Podle nich má „srdce 

na pravém místě“. Některé novináře 

zvaly i k návštěvě. „Uvidíte, jak tam 

makáme,“ poznamenaly se smíchem.  

O udělení značky můţe poţádat jaký-

koliv podnik, a to bez ohledu na svou 

velikost a činnost. Ţádost je na webo-

vých stránkách projektu. Uchazeč se 

pak podrobí odbornému prošetření. To 

se zaměřuje právě na rovné zacházení  

s lidmi z jiných etnik. Bliţší informace 

jsou na webu www.etnhnic-friendly.eu.  

K bourání předsudků by měl podle 

zástupců romských sdruţení přispět  

i reklamní spot Neviditelní. „Není to 

jen tak, ţe Romové nic nedělají a pobí-

rají dávky. Chceme tohle klišé rozbít“, 

řekla Klamková. Věří, ţe reklama po-

můţe debatu rozvířit a přispěje k za-

městnávání Romů.  

Ing. Miroslav Kruliš 

Řed. TS Český Brod 

http://www.ethnic-friendly.eu/index.php
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Souhrn z 16. řádného jednání rady města,  

konaného dne 14. 7. 2011 od 16:00 hodin  

v kanceláři starosty města 

Došlo po uzávěrce 

 
1. Dotace STČ pro rok 2011 z Fondu kultury a obnovy památek (182/2011). Rada města I. schvaluje přijetí finanční dota-

ce z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Český Brod; II. 

pověřuje starostu města Bc. Jakuba Nekolného podepsáním Rozhodnutí o přidělení finanční dotace z Fondu kultury a obnovy 

památek Středočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Český Brod. 

2. Pořízení lesnické techniky pro lesní majetek města Český Brod - výběr dodavatele (183/2011). Rada města I. bere na 

vědomí protokol o jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku „Pořízení lesnické techniky pro lesní majetek města Český 

Brod“ ze dne 16. 06. 2011; II. určuje v souladu s doporučením hodnotící komise, vítězem výběrového řízení společnost Tech-

no plus, spol. s r. o., Podlesí 5, 678 01 Blansko, IČ 255 70 846; III. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolné-

ho podpisem kupní smlouvy se společností Techno plus, spol. s r.o., Podlesí 5, 678 01 Blansko, IČ 255 70 846; IV. pověřuje 

starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 

3. Prodlouţení nájemní smlouvy - Ţaloudková Petra (184/2011). Rada města I. schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 

č. 198/2009/FO s Petrou Ţaloudkovou, kterým se prodluţuje doba uţívání bytu č. 4, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod  

o dva roky, tj. od 14. 08. 2011 do 14. 08. 2013; II. pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše 

uvedeného dodatku. 

4. Prodej volné bytové jednotky č. 1256/45 v ul. Palackého, Český Brod (185/2011). Rada města vyhlašuje záměr na pro-

dej volné jednotky v ul. Palackého čp. 1256 včetně spoluvlastnického podílu budovy čp. 1256 na pozemku č. parc. st. 1580  

a pozemku č. parc. st. 1580 o výměře 279 m2 vše v obci a k. ú. Český Brod. Jedná se o následující: jednotka č. 1256/45 je byt 

1+kk v IX. NP o velikosti 26,83 m2 a spoluvlastnický podíl 2683/173205 na společných částech budovy čp. 1256 a pozemku 

č. parc. st. 1580 za minimální cenu 755000 Kč. Nabídky v zalepené obálce označené slovy: „NEOTVÍRAT – jednotka  

č. 1256/45 VĚŢÁK“ předejte do podatelny Města Český Brod, Náměstí Arnošta z Pardubic 56, nejpozději do 31. 08. 2011 do 

10:00 hodin. Nabídka bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, bydliště ţadatele, tel. kontakt, číslo jednotky, nabíze-

nou kupní cenu, způsob a termín úhrady. Na nabídky zájemců, kteří nemají uhrazeny závazky vůči Městu Český Brod, nebu-

de brán zřetel. 

5. Pracovní skupina pro transformaci MKIC (186/2011). Rada města zřizuje Pracovní skupinu pro transformaci MKIC ve 

sloţení: Ing. Aleš Kašpar, Ing. arch. Kristýna Sílová, MScTech., Ph.D., Zdenka Bočková, Jaroslava Sahulová, Ing. Šárka 

Jedličková, Jana Kulhánková, Mgr. Milan Plíva, Mgr. Pavel Janík. 

6. Souhlas s jinou výdělečnou činností zaměstnance (187/2011). Rada města souhlasí po projednání podle § 102 odst. 3) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 16 odst. 4) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, s výkonem jiné výdělečné činnosti paní Ing. Ireny Vomáčkové 

projektové manaţerky odboru tajemníka MěÚ Český Brod a Ing. arch. Kristýny Šílové, MScTech, Ph.D., PR manaţerky od-

boru tajemníka MěÚ Český Brod. Souhlas je vydán na dobu do konce roku 2012. 

7. Souhlas s pouţitím městského znaku (188/2011). Rada města souhlasí s pouţitím městského znaku města Český Brod na 

nášivkách vycházkových stejnokrojů Sboru dobrovolných hasičů Český Brod, IČ 61884979. 
Bc. Jakub Nekolný v. r., starosta města; Mgr. Pavel Janík v. r., místostarosta města 

Tisková zpráva – příprava „zrcadla“  

strategického plánu města Český Brod  

 
V rámci aktualizace Strategického plánu města Český Brod 

byly nově zpracovány tzv. indikátory (ukazatele) plánu. Tyto 

ukazatele budou městu do budoucna pomáhat hodnotit, jak 

se daří plán naplňovat, kde jsou největší rezervy a v jakých 

oblastech se naopak daří lépe. S výběrem ukazatelů a vytvo-

řením metodik pro jejich sledování pomohla městu Týmová 

iniciativa pro místní udrţitelný rozvoj, o. s., která se sledová-

ní kvality ţivota pomocí dat a průzkumů v různých městech 

ČR dlouhodobě věnuje www.timur.cz.  

Proběhla celkem dvě setkání s členy pracovních skupin (19. 

5. a 16. 6.), kde se pokaţdé sešlo kolem 10 lidí. Během těch-

to setkání byly prodiskutovány všechny indikátory, vyřazeny 

ty, které nejsou vhodné a navrţena sada tzv. titulkových in-

dikátorů. Jde o „vlajkové lodi“ všech oblastí strategického 

plánu (10 oblastí). Vzhledem k tomu, ţe celkový počet indi-

kátorů strategického plánu je vysoký (74 tzv. strategických 

indikátorů a 274 specifických indikátorů), bylo nutné vybrat 

několik málo ukazatelů, které budou srozumitelné občanům 

a dobře zastupovat dané oblasti. Jejich výsledky budou pra-

videlně zveřejňovány tak, aby občané města měli přehled  

o tom, jakým směrem se město ubírá.  

 
Sada 14 titulkových indikátorů města Český Brod: 
 

Spokojenost občanů s kvalitou ŢP 

Počet místních malých a středních podniků 

Vyjíţďka za prací 

Podíl osob přepravených veřejnou dopravou 

Podíl osob přepravených nemotorovou dopravou 

Podíl připojených domácností na městskou infrastrukturu 

Spokojenost občanů se zdravotními sluţbami 

Spokojenost občanů se sociálními sluţbami 

Nápad trestné činnosti a počet přestupků a jiných správních   
deliktů 

Spokojenost občanů s bezpečností ve městě 

Spokojenost návštěvníků města 

Nabídka a kapacita vzdělávacích institucí 

Podíl naplněných cílů v klíčových oblastech strategického plánu 
Počet akcí ve městě a jejich návštěvnost 

 
RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.  

http://www.timur.cz/
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pan Klinecký, „ je to běh na dlouhou trať. Jsme rádi, ţe má-

me za sebou ty dlouhé bezesné noci plné obav a nejistot. 

Starosti máme sice pořád, ale aspoň se můţeme těšit z toho, 

co jsme jiţ opravili“. Opravené objekty firma pronajímá jako 

kancelářské prostory nebo prodejní sklady. 

A co se děje v pivovaru dnes? Kdo se občas prochází kolem 

pivovarského rybníka, tak si zajisté všiml probíhající rekon-

strukce na malém domečku, který vykukuje za zdí. „Je to 

bývalá secesní cejchovna sudů, kterou teď dáváme komplet-

ně dohromady, včetně statického zajištění, obvodového nos-

ného zdiva, výměny krovu a vnitřních instalací,“ vysvětluje 

pan Klinecký. Domeček bude mít jiţ na podzim svou původ-

ní podobu. O jeho plánovaném vyuţití se zatím stále jedná. 

Dalšími stavebními pracemi, které jsou viditelné zpovzdálí, 

je oprava fasády varny. Město Český Brod přispělo na opra-

vu této fasády dotací v částce 50000 Kč. Jednalo se o jedno-

rázový příspěvek určený pro rozvoj památkové zóny. Práce 

na fasádě by měly být ukončeny na podzim tohoto roku. 

Na závěr naše čtenáře bude určitě zajímat, jaké jsou další 

plány a zda se v pivovaru opět začne vařit pivo? „Věřím, ţe 

budeme během dvou let vařit,“ těší se pan Klinecký, „chtěli 

bychom navázat na vaření piva ve středověku formou malé-

ho pivovaru spojeného s restaurací a moţná i zaloţit novou 

tradici pořádání pivních slavností.“ Firma má i další plány, 

pan Klinecký nám prozradil, ţe by chtěl v areálu pivovaru 

vytvořit místo pro odpočinek nabízející lehké sportovní vyţi-

tí pro rodiny s dětmi, turisty i místní občany. „To vše se ale 

teprve ukáţe, jde o finančně velmi náročnou investici hraze-

nou výhradně z vlastních prostředků. Nechceme se pouštět 

do bankovních úvěrů, s čímţ máme špatnou zkušenost 

z druhé poloviny 90. let minulého století.“ 

Jak je vidět, máme se na co těšit. Přejme tedy panu Klinec-

kému a celé firmě, aby se jim i nadále dařilo.   

Kristýna Šílová 

Bude se opět vařit pivo v českobrodském 

pivovaru? 

 
„…představte si historický interiér s klenutými stropy, 

v nablýskaných kotlích bublá zlatavý pivní mok, slyšíte cin-

kání sklenic, obklopuje vás vůně výborného jídla a zábava je 

v plném proudu,“ tak nějak si představuje inţenýr Jan Kli-

necký restaurační minipivovar. Pan Klinecký je zástupce  

a jednatel společnosti NOVETA – Pivovar Český Brod, 

s.r.o., která v roce 1994 koupila Českobrodský pivovar. 

 

Pivovar se začal stavět v roce 1864 v době velkého rozkvětu 

českého pivovarnictví, aby nahradil starý obecní pivovar 

zřízený v polovině 17. století na dnešním Husově náměstí 

(na kresbě) a navázal na dědictví malých pivovarů jednotli-

vých majitelů měšťanských domů s várečným právem. Za 

dobu své existence prošel střídavými obdobími slávy, roz-

květu, ale i úpadku. Jednou z posledních událostí, která se 

na objektu výrazně podepsala, bylo znárodnění. Na pivovar 

dolehlo v roce 1949, kdy centrálně řízené komunistické hos-

podářství postupně zlikvidovalo veškeré naděje na udrţení 

provozu. Poslední várka proběhla 4. ledna 1968 a pivovar 

byl formálně uzavřen koncem téhoţ roku. V následujících 

letech se pro areál našlo rozmanité vyuţití, počínaje výrobou 

krmiv pro zvířata, pěstování ţampionů aţ po špinavé sklady 

nejrůznějšího materiálu.   

„Kdyţ jsme objekt v roce 1994 koupili, byla to ruina. Budo-

vy byly ve velmi špatném stavu, stropy byly z velké většiny 

propadlé a krovy prohnilé, pivovarský dvůr byl do výše ně-

kolika metrů zarostlý hustým křovím, z některých zdí do-

konce prorůstaly vzrostlé stromy,“ vzpomíná pan Klinecký. 

Od doby, kdy firma Noveta pivovar koupila, uplynulo jiţ 

sedmnáct let. Myslím, ţe budete souhlasit s mým názorem, 

ţe pivovar začíná opět vypadat k světu. Areál je dnes čistý, 

některé vnitřní prostory jsou zrekonstruovány a většina ob-

jektů má novou střechu i fasádu. Stručně řečeno, je zde vidět 

velký kus práce a úsilí. „Ještě nás toho ale hodně čeká,“ říká 

Pohled na pivovar dnes.  

Foto z roku 2009 Zdenka Bočková 
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UPLAVE NÁM POMNÍK  

MISTRA JANA HUSA?  

 
V roce 2006 jsem si při slavnostním otevírání nově koncipo-

vané výstavy v Podlipanském muzeu zakoupil nejnovější bro-

ţuru o tomto muzeu. Po prolistování této zajímavé broţury 

jsem si jako první přečetl článek o Husově pomníku 

v českobrodském parku.  

 

Ten velký ţulový balvan v parku totiţ pochází z pole mých 

předků na Klepci. Někdy před 40 lety mi můj děda vyprávěl, 

ţe jeho tátovi tento balvan překáţel při obdělávání polí, která 

byla situována mezi skalkami v prostoru dnešního lesíka 

zvaného Malý Borek (v katastrálním území Přišimasy), jenţ 

se nachází vlevo od silnice Limuzy-Přišimasy, před odboč-

kou do Skřivan, a proto prý ho odvalili po svahu na mez, 

tvořící hranici s limuzským katastrem a ţe později byl tento 

balvan přepraven do parku v Českém Brodě.  

V článku mě dost překvapil údaj o hmotnosti tohoto balvanu, 

který byl základem pro pomník. Váţil prý 2,8 tuny a do měs-

ta byl dopraven na podvalníku o nosnosti 4,2 tuny. Myslel 

jsem si, ţe se jedná o překlep, nebo ţe desetinná čárka je 

tiskařský šotek. Dle fotografie jsem objem balvanu odhadl 

na cca 10 m3 a jeho hmotnost pak na cca 28 tun.  

V nejnovějším článku o Pomníku Mistra Jana Husa – 

„Husově kameni“ od pana Jana Psoty mladšího, který byl 

zveřejněn v posledním dvojčísle Českobrodského zpravodaje 

(červenec-srpen 2011), se o balvanu uvádí, ţe celkové roz-

měry 253 x 230 x 290 cm představovaly asi 9 m3 hmoty  

a váha byla odhadnuta na 2,8 tuny. Zároveň je v článku uve-

deno, ţe balvan byl k limuzské silnici dopraven na voze  

o nosnosti 4,5 tuny. 

Jestliţe balvan z Klepce opravdu váţil pouze 2,8 tuny, mohl 

by nám pomník při velké vodě uplavat. Vţdyť 9 m3 vody má 

hmotnost 9 tun, kdeţto balvan přivezený z Klepce měl dle 

výše uvedených článků hmotnost pouze 2,8 tuny. Buď má 

tedy říčanská ţula měrnou hmotnost přibliţně 3× menší neţ 

voda nebo cca 90% objemu tohoto balvanu tvoří dutina.  

Je neoddiskutovatelným faktem, ţe dle tabulek je objemová 

hmotnost ţuly 2600 aţ 2900 kg/m3. Jestliţe pomineme moţ-

nost, ţe balvan z Klepce je dutý jako kraslice, pak při obje-

mu ţulového balvanu 10 m3 by měla být jeho hmotnost 26 - 

29 tun. 

Kdyby naši předkové převáţeli balvan o hmotnosti 2,8 tuny, 

nebylo by na takovém transportu ani na začátku 20. století 

vůbec nic zvláštního. Ovšem přemístění balvanu o objemu 9 

či 10 m3 a váze téměř 30 tun z Klepce aţ do Českého Brodu, 

tedy na vzdálenost cca 9 kilometrů, bylo opravdu úctyhod-

ným výkonem. Jen mě trochu zaráţí, ţe transport vydrţely 

vozy, které podle článků měly nosnost 4,2 tuny či 4,5 tuny. 

Byl bych rád, kdyby se alespoň v článcích o Husově pomní-

ku či na informačních tabulích konečně uváděly správné 

údaje.  

Na informační tabuli na vrchu Klepec je dokonce uveden 

následující text: „Od března roku 1920 byl z vrchu Klepec 

převáţen s velkými obtíţemi 280 kg těţký balvan do České-

ho Brodu, kde měl být v Jiráskových sadech vztyčen jako 

nový památník mistra Jana Husa“. Oproti údaji na tabuli 

byla však hmotnost balvanu cca 100× větší. 

Bohuţel v dnešní době se i chybně uvedené údaje šíří díky 

počítačům a internetu přímo světelnou rychlostí a tomuto 

šíření se vlastně nedá zabránit.  

Ing. Václav Čokrt  

SVATOVÁCLAVSKÝ BĚH 

 
Ve středu dne 28. září 2011 

uspořádá oddíl triatlonu TJ Sla-

voj Český Brod 10. ročník akce 

„Svatováclavský běh“. 

Běţci absolvují své závody na 

tradičních trasách, které budou 

vytýčeny v českobrodském 

parku a v okolí Pivovarského 

rybníka. Prezentace závodu 

bude zahájena od 13:30 hodin. 

Celkem je vyhlášeno 23 katego-

rií – 14 kategorií dětí a mládeţe 

(tratě dle věku od 95 m do 1950 

m), běh „Buď fit“ pro ţeny (1650 m) a závod na 3250 m  

(5 kategorií muţů a 3 kategorie ţen). Jako první vyběhnou 

ve 14:00 hodin na trať dlouhou 95 m běţci nejmladší kate-

gorie do 4 let. Závodníci na prvních třech místech v kaţdé 

kategorii dostanou věcnou cenu. Kaţdý účastník obdrţí pa-

mětní diplom a sladké občerstvení. 

Bliţší informace o akci najdete ve vývěsní skříňce oddílu  

u sokolovny a na http://www.triathloncb.ic.cz 

Za oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod Ing. Václav Čokrt 

Ilustrační obrázek 

S Corridoorem prázdninách 
Letos jsem jela jiţ podruhé s Corridoorem k moři do Chor-

vatska. Byli jsme v malé vesničce Pakoštane, kde bylo hroz-

ně moc obchůdků, restaurací a hlavně výborná zmrzlina. 

Byl pro nás připraven program, ranní cvičení jógy, odpo-

lední program pro děti a k večeru, kdyţ uţ nebylo takové 

horko, jsme mohli cvičit zumbu. Nejvíce se mi líbilo skákání 

na trampolínách, kde jsme se hodně vyblbli. Nejvíce času 

jsme strávili samozřejmě u moře. V moři jsem se potápěla se 

svým bráchou Davidem a lovili jsme mušle. Také jsem pla-

vala s mamčou a taťkou. Jeden den byly moc velké vlny  

a vítr. Byla jsem zrovna s bráchou ve vodě s matrací a mé-

mu šikovnému bratrovi ulítla, tak za ní musel plavat aţ na 

konec pláţe a zachránil jí. Pak jsme se tomu smáli, jak ji 

musel honit. Celý pobyt se mi líbil, bylo to super. Byla bych 

moc ráda, kdybychom jeli i příští rok.  Kristýna Hájková 

http://www.triathloncb.ic.cz/
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Blokové pokuty na místě zaplacené 16500 Kč 

Blokové pokuty uloţené na sloţenku  15500 Kč 

Parkovací automaty  81908 Kč 

Poplatky za trţnici   2860 Kč 

Odchyt psů 4× – 3× útulek Lysá n. Labem, 1× předán 

majiteli 

Součinnost s odbory při MěÚ Český Brod – 1× 

s odborem ŢP 

Přestupky majetkové – 1× Lidl 

Nádraţí porušování tabákového zákona – 1× vyřešeno 

domluvou 

Zajištění provozu parkovacích automatů – denně 

Sběr injekčních stříkaček – 1× ul. Ţitomířská 

Oznámení o poškození vzrostlého obilí na poli – zajiš-

tění osádky motorového vozidla a předání PČR pode-

zření ze spáchání TČ 

Odchyt psa v Liblicích – převoz do útulku v Lysé nad 

Labem 

Asistence s odborem ţivotního prostředí – pálení od-

padků v ul. Suvorovova 

Měření rychlosti v obci Poříčany 

Odchyt psa v ulici Ţiţkova – převoz do útulku v Lysé 

nad Labem 

Oznámení o leţícím muţi v parku na Škvárovně – při-

volána RZS 

Sběr injekční stříkačky v ulici Ţitomířská 

Odchyt psa v obci Liblice – předán majiteli, vyřešeno 

domluvou 

Oznámení o muţi, který přespal ve sklepním prostoru 

penzionu ANNA – ze strany MP zvýšená kontrola 

objektu 

Odchyt psa v ulici Masarykova – převoz do útulku 

v Lysé nad Labem 

Pracovníky TS nalezena peněţenka s doklady – vyro-

zumění majitele, který si vše přebral na sluţebně MP 

Řešení krádeţe v prodejně LIDL – vyřešeno blokově 

Z deníku Městské policie  
červenec 2011 

Kontrola nádraţí, vestibulu, čekárny a podchodu ohledně 

dodrţování tabákového zákona a veřejného pořádku – 

denně 

Kontrola hřbitova a parkoviště u hřbitova – denně 

Upozorňování fyzických a právnických osob na dodrţo-

vání ístních vyhlášek 

Kontrolní činnost nad dodrţováním uklízení psích exkre-

mentů majiteli psů 

Kontrolní činnost a zajištění veřejného pořádku, dopravy 

při konání farmářských trhů v Českém Brodě 

 

Jan Svoboda, velitel MP 

MP: volejte 736 675 756 ; 321 612 

Český Brod zahajuje svoz bioodpadu 
 

Dne 27. července t r. v dopoledních hodinách došlo v areálu 

českobrodských technických sluţeb ke slavnostnímu převzetí 

nového vozu na svoz bioodpadu. Auto dodala firma A-TEC 

servis s.r.o. z Frýdku-Místku a jedná se o vůz na podvozku 

MAN s nástavbou Halle. 

 

Slavnostní přestřiţení pásky provedli starosta města Jakub 

Nekolný, místostarosta města Pavel Janík a ředitel TS Miro-

slav Kruliš. Akce se dále zúčastnila paní Adriana Borovič-

ková z kompostárny Hořátev, kam se bude bioopad odváţet 

a pan Vlastimil Šimek, obchodní zástupce pro Čechy z do-

davatelské firmy. 

Ředitel technických sluţeb pak přítomným zástupcům města 

Český Brod a novinářům představil celý projekt zkvalitnění 

nakládání s odpady a zavedení odděleného sběru bioodpadu 

podpořený z operačního programu ţivotního prostředí. 

V rámci tohoto projektu bylo pořízeno i 800 kusů nádob na 

bioodpad o obsahu 240l, 250 kusů o obsahu 120l a 300 kusů 

o obsahu 140l, celkem tedy 1350 nádob na bioodpad. Nádo-

by dodala firma Mevatec z Roudnice nad Labem. Celková 

cena projektu dosáhla výše 5,99 mil. Kč včetně DPH. Svoz 

bioodpadu bude zahájen 1. srpna letošního roku a bude pro-

bíhat kaţdých 14 dnů. 

Po seznámení s organizací svozu bioodpadu a prohlídce 

nového vozu a bionádob došlo i na neformální besedu 

v budově technických sluţeb. 

zdroj: Internet, www.cesbrod.cz 

Slavnostní přestřižení pásky provedli  (zleva) místostarosta města  

Pavel Janík, starosta města Jakub Nekolný a ředitel TS Miroslav Kruliš.  
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Nové knihy v MK 

ČESKOBRODSKÝ ZPRAVOD AJ 

Červenec Červenec   

20112011  

Naučná literatura: 

BELICA, Miroslav-Belica, Tomáš: Co nezavály písky Mezopotámie: lekce z manipulace a servility: Češi a Irák 1990-2010 (Epocha) 

BIERMANN, Werner: Léto 1939 (Mladá fronta) 

BONĚK, Jan: Miroslav Verner: Můj život s Egyptem: o nových objevech v egyptologii, o životě a záhadách osudu (Eminent)  

BOURKE, Anthony-Rendall, John: Lev jménem Kristián: podivuhodný příběh tří přátel a jejich opětovného shledání v africké divočině (Knižní 

klub) 

BRYCH, Vladimír-Rendek, Jan: Hrady, zámky a tvrze Jihočeského kraje (Academia) 

CVRČEK, Václav-Cvrčková Porkertová, Ludmila: Velký slovník rýmů (Lidové noviny) 

ČTVERÁK, Vladimír: Encyklopedie hradišť v Čechách (Libri) 

HANŠPACHOVÁ, Jana-Lapprand, Markéta: Citrusová kuchařka: 123 receptů s vůní slunce (Grada Publishing) 

JENŠÍK, Miloslav: Skoncujeme s nimi! Varšava bude zničena!: tragický příběh povstání 1944 (Pražská vydavatelská společnost ; Epocha) 

MORT, Terry: Hemingwayovy hlídky: Ernest Hemingway a jeho hon na ponorky (Mladá fronta) 

PAROUBEK, Jiří: Český Watergate - tzv. Kubiceho zpráva: Paroubek vs. Kubice po 5 letech (Columbus) 

PROKŠ, Petr: Habsburkové & velká válka: 1914-1918 (Naše vojsko) 

SYNKOVÁ, Hanka: Všechno je jedlé: co jíst, když nám něco (Triton) 

ŠŤOVÍČEK, Jan: Afrikou od severu k jihu: expedice Vector IV - Transafrikeena, z Prahy do Nairobi (Brána) 

Václavu Klausovi: festschrift k významnému životnímu jubileu (Fragment) 

WALESA, Lech: Cesta k pravdě: vlastní životopis (Slovart) 

Literatura pro děti a mládež: 

AUERBACH, Annie: Horseland. 5., Vítězství za každou cenu (CooBoo) 

ELDRIDGE, Jim: Vpád Římanů: příběh chlapce z roku 84 n.l. (Egmont ČR) 

FUNKE, Cornelia: Inkoustová smrt. 3. (Knižní klub) 

GOSCINNY, René: Ve stínu vrtných věží: Lucky Luke (Egmont ČR) 

HERGÉ: Tintin a Los Pícaros: Tintinova dobrodružství (Albatros) 

JANIŠOVÁ, Ivana: Tomáš a jeho rytíř Bětka (Doplněk) 

KINNEY, Jeff: Deník malého poseroutky. 4., Psí život (CooBoo) 

MACDONALD, Alan: Rošťák Bertík: Blechyyy! (Nava) 

SAMKOVÁ, Zuzana: Simba, dítě Afriky (Northampton: Chahani) 

SFAR, Joann: Malý upírek. 2., Malý upírek a spolek ochránců psů. Malý upírek a dům, který vypadal normálně (CooBoo) 

Šmoulové na plovárně (Albatros) 

THOMAS, Valerie-Paul, Korky: Čarodějka Winnie a nový počítač (Albatros) 

Krásná literatura: 

ADAMSON, Lydia: Kočka mnoha barev: kočičí krimi (Moba) 

CAST, P.C.-Cast, Kristin: Vyhořelá: Škola noci ; Sv. 7 (Ikar) 

CONNOR, Alex: Rembrandtovo tajemství: poznáš-li pravdu, budeš umlčen (Jota) 

EASTLAND, Sam: Oko rudého cara: může jeden muž odhalit poslední tajemství Romanovců? (Nakladatelství XYZ) 

FERRARIS, Zoë: Oči pouště: román (Jota) 

FIELDING, Joy: Nebezpečná zóna (Ikar) 

FITZGERALD, Francis Scott: Žabci a filozofové (Argo) 

FORSYTH, Frederick: Kobra (Knižní klub) 

GUILLOU, Jan: Království na konci cesty: Křižácká trilogie, Kniha třetí (Argo) 

HAKL, Emil: Intimní schránka Sabriny B. (final cut) (Argo) 

HEITZ, Markus: Znamení temného boha: Ulldart: Doba temnoty ; Sv. 3 (Fantom Print)  

CHRISTIE, Agatha: Potíže v zálivu Pollensa (Knižní klub) 

KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa: Duhový most (Noxi) 

KEROUAC, Jack: Andělé zoufalství (Argo) 

KNITLOVÁ, Jana: Pátý list čtyřlístku (Motto) 

MAHLEROVÁ-ŠUSTKOVÁ, Simona: Štěstí někdy pelichá (Plot) 

MATKIN, Maxim E.: Miluj mě ironicky: návody na život s ručením omezeným (Slovart) 

MOORE, Alan: Superman: co se stalo s mužem zítřka? (BB art) 

NIX, Garth: Sir Čtvrtek: Klíče od Království ; Kniha 4. (Triton) 

SAPKOWSKI, Andrzej: Zaklínač. I., Poslední přání (Leonardo) 

SAPKOWSKI, Andrzej: Zaklínač. II., Meč osudu (Leonardo) 

SAPKOWSKI, Andrzej: Zaklínač. III., Krev elfů: první román o Geraltovi a Ciri (Leonardo) 

SAPKOWSKI, Andrzej: Zaklínač. IV., Čas opovržení: druhý román o Geraltovi a Ciri (Leonardo) 

SEM-SANDBERG, Steve: Chudí v Lodži (Paseka) 

SCHRÖDER, Rainer M.: Kronika rodu Medicejů. 1., Strážci moci (Brána) 

TOMEŠOVÁ, Milena: Matky, upracovaní andělé (Ikar) 

URBANÍKOVÁ, Eva: Příliš osobní známost (Motto) 
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 Občanské sdružení LECCOS 

Nám. Arnošta z Pardubic 31, Český Brod 
www.leccos.cz 

 

Poskytujeme a rozvíjíme v Českém Brodě a jeho okolí sociální služby a aktivity ve pro-
spěch rodiny, dětí a mládeže. Vytváříme programy pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 
let a rodiče s dětmi nejen na rodičovské dovolené. Provozujeme Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Klub Zvonice a Rodinné centrum Kostička. Pořádáme akce pro veřej-
nost… 
 

Co jsme podnikli o prázdninách 
V našem Rodinném centru Kostička proběhl Příměstský tábor LECCOS. První turnus – 
od 11. do 15. 7. 2011 se zaměřením na pohyb, sport a výlety s tématem Tajemství skřítků  
a strašidýlek. Pod vedením Petry Čurgaliová, které pomáhala naše dobrovolnice z Německa Ina 
Hammel, si děti užívaly prázdninové pohody a sluníčka. Každý den Kostičku navštěvoval skřítek 
a zanechával pro děti úkoly. Za každý splněný úkol, získaly bubáčka. V dopoledních hodinách 
výtvarničily, zpívaly a chodily na procházky. Po obědě a odpoledním klidu vyrážely na koloběž-
kách do okolních vesnic, kde si zaskotačily na dětském hřišti. Jeden z cílů skřítkových výletů 
byla návštěva českobrodské podzemí. Na čtvrtek se celá partička moc těšila. Čekalo ji opékání 
buřtů, stezka noční odvahy a spaní v Kostičce. Všechny děti to zvládly na jedničku! 
Druhý turnus od 18. do 22. 7. děti poznávaly historii a taje našeho města opět pod vedením 
Petry a Iny. Hned od prvního dne Bílá paní Miranda dětem zadávala tajné úkoly. Děti se dozvě-
děly spousty informací z historie našeho města a přilehlého okolí, které byly i nápovědou pro 
splnění daných úkolů. Za každý splněný úkol dostaly klíče, které sbíraly po celou dobu táboro-
vé hry. Nechybělo muzicírování, výtvarničení, hry a výlety na koloběžkách do okolních vesnic. 
Jedním z výletů byla i návštěva českobrodského Podlipanského muzea. Ve čtvrtek se při stezce 
noční odvahy zjevila bílá paní, která děti zavedla k pokladu. Po pokladu na ně čekalo přespání 
v RC. Všichni si to moc užili a těší se na příští rok! 
Koncem července započaly stavební úpravy v interiéru rodinného centra, který bude pro děti  
a rodiče připraven od 5. 9., kdy se rozběhnou všechny naše programy. 
V našem nízkoprahovém Klubu Zvonice bylo o prázdninách zavřeno, ale děti (ty starší i ty 
mladší) si koncem července užily vodácký týden na řece Otavě s Jardou a Vaškem. Jelo se na 
šestimístných raftech a přesto, že počasí moc nepřálo, výlet se vydařil. Na vodě jsme nevyne-
chali tradiční slizovou válku, pouštění lampionu štěstí, vaření na ohni, hraní společenských her 
a spousty další zábavy. 
Co plánujeme 
Program Rodinného centra Kostička začíná 5. 9. 2011. Podrobnosti o rozvrhu i nových progra-
mech naleznete na našich webových stránkách.  
V NZDM Klub Zvonice otvíráme již 29.8. Čeká na vás Jarda, Vašek a nová koordinátorka Deni-
sa. Rozloučili jsme se s koordinátorkou Adélou a dobrovolnicí z Německa, Inou. Nová dobrovol-
nice přijede již koncem září. 
Připravujeme další semináře pro podnikatele, přednášky pro veřejnost, nové akce i ty naše tra-
diční, jako je Drakiáda nebo Adventní průvod světýlek. 
Také pracujeme na nové podobě našich webových stránek, které bychom rádi představili od 
ledna 2012. 
 

TĚŠÍME SE NA VÁS V NAŠEM RC KOSTIČKA, NZDM KLUB ZVONICE  
A NA NAŠICH AKCÍCH! 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O NAŠICH AKTIVITÁCH NALEZNETE NA 
www.leccos.cz 



 s t r a n as t r a n a   1414                               Českobrodský  ZPRAVODAJ                   z á ř í  z á ř í  20112011 

14 

Tábor v Kácovci 2011 – Psohlavci 14 

 
Letní junácký tábor probíhá kaţdoročně prvních čtrnáct dní v červenci. Jsou to dva bezstarostné (alespoň pro děti) týdny 

plné odpočinku, her a zábavy. Kaţdá akce, která má proběhnout bez problémů, potřebuje důkladnou přípravu. Nejinak tomu 

bylo i v tomto případě.  

Milan se postaral o táborovou hru, Maki našila většinu kostýmů, Sigi oprášila své knihy o zdobení oděvů, příbytků a vlastních  

těl, Péťa pečlivě prostudovala problematiku bezlepkové diety, ostatní horlivě sháněli vše, co bylo třeba, a Pepíček to celé 

zastřešoval – vymyslel, co ostatní nevymysleli, nastudoval to, o čem nikdo nenašel jedinou zmínku, a sehnal nesehnatelné.  

 

V 
 sobotu 2. července 2011 jsme se všichni sešli před naší klubovnou, která se nachází v budově českobrodského kina, 

abychom naloţili zavazadla, spacáky a další nezbytnosti. Po příjezdu autobusu jsme na rozloučenou olíbali rodiče, 

sourozence, případně osoby cizí, které se k odjezdu nachomýtly. Loučení bylo krátké, pan řidič na takové dojemnosti 

taky neměl celý den. Všichni jsme mávali jako o ţivot. Na některých rodičích bylo vidět dojetí a drobná obava – vţdyť posí-

lali své dítě na tábor poprvé.  

Za první zatáčkou se zamáčkla poslední 

slzička a rozbalila první svačina. Tábor za-

čal. Cesta autobusem byla stejná jako která-

koliv jiná – ţádné zpestření v podobě nevol-

nosti, případně zvracení, se nekonalo. Na 

tábořišti na nás čekala obrovská hromada 

kufrů, tašek a spacáků, ze které si kaţdý 

mohl vylosovat tu svou výbavu, a věřte, ţe  

i to můţe být pěkný oříšek. Poté, co všichni 

prozkoumali obsahy svých zavazadel, a aniţ 

to tušíc, naposledy viděli, jak vypadá sku-

tečně srovnaný kufr, vyrazili jsme na ob-

hlídku tábora a jeho okolí. Nic nenasvědčo-

valo tomu, ţe by se v blízkosti tábora schy-

lovalo k něčemu, co zásadně ovlivní násle-

dující dva týdny a významně poznamená 

náš pobyt v této nádherné sázavské krajině. 

A přece… 

Jistě by působilo mnohem dramatičtěji, kdy-

by následující věta začínala slovy „úderem 

osmé hodiny“, ale snad nikoho příliš nezklame fakt, ţe vlastně nevím, kdy to všechno vypuklo. V blízkosti našeho tábora 

jsme narazili na skupinku rytířů, kteří zde rozbili své leţení po dlouhé a namáhavé bitvě. Brzy jsme zjistili, ţe jde o samotné-

ho krále Artuše, který společně se svými druhy svedl lítý boj se zákeřnými Sasy. Záludnost a podlost saských bojovníků se 

nám brzy vyjevila v plné síle, kdyţ znenadání zaútočili na leţení, kde se kromě udatných rytířů nacházeli také nevinní civilis-

té. Král Artuš a jeho věrní odrazili lstivý útok za vydatné pomoci kouzelníka Merlina, který stál po celou dobu neohroţeně po 

boku svého milovaného krále a na nepřátelské vojsko metal hromy a blesky ze své koţkou potaţené berly. Bitva byla dlouhá, 

úmorná ale hlavně vítězná. Čekal-li někdo bujaré oslavy, mýlil se. Bojovníci byli vysíleni a král Artuš zmoţen. Mnoho jeho 

rytířů padlo v nespočetných bitvách. Pokud by nebyla jeho druţina posílena, nebyl by nadále schopen odráţet nájezdy krve-

lačných Sasů a celá země by brzy skončila pod jejich nadvládou. Král Artuš seznal, ţe máme čestná a statečná srdce, a proto 

nás všechny vyzval, abychom se přidali k němu v boji proti Sasům. Takto napínavě končil náš první den na táboře a zároveň 

začínala celotáborová hra. 

Pro ty, kteří netuší, oč v celotáborové hře jde, malé vysvětlení. Král Artuš a rytíři kulatého stolu přijímali po druţinách do 

výcviku nové členy. Během celého tábora plnili příslušní-

ci jednotlivých skupin rozmanité úkoly, které měly proká-

zat jejich chrabrost, fyzickou zdatnost, intelektuální výši  

a oddanost králi. Postupně byli jednotlivci povyšováni na 

panoše, rytíře a ti nejlepší se mohli stát i rytíři kulatého 

stolu, kteří jako jediní měli právo zasednout kaţdý večer 

s králem a v jeho společnosti pojíst vydatnou krmi, která 

byla připravena v místní krčmě. Síla jednotlivce ovšem 

není k ničemu, pokud své schopnosti nedokáţe uplatnit 

pro blaho celé skupiny. Většinu bodů proto bylo moţné 

získat pouze za spolupráci v rámci jednotlivých druţin. 

Během čtrnácti dnů měl král Artuš moţnost sledovat tako-

vé kolektivní snaţení a v případě spokojenosti skupinu 

také náleţitě odměnit. Vítězi se mohli stát jen ti nejlepší. 

A tak se v podhradí Kamelotu vyráběly zbraně a štíty, 
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malovaly erby a vlajky, vařily královské pochutiny, lovila zvěř, pronášela léčivá zaříkadla a probíhaly nejrůznější soutěţe  

a souboje.  

Ačkoliv by se mohlo zdát, ţe na nic jiného nám nezbýval čas, táborová hra nebyla jedinou náplní našich dní. Kromě táboro-

vých prací, řezání a štípání dříví, mytí nádobí a škrábání brambor, jsme se také naučili spoustu uţitečných věcí – postavit 

táborák, rozdělávat oheň, pracovat s noţem a sekerou. V rámci skautské praxe jsme se seznámili s Morseovou abecedou  

a různými druhy šifer, zjistili jsme, jak uvázat některé uzly a kdy který pouţít, byli jsme poučeni o zásadách poskytování prv-

ní pomoci. Naštěstí bude tábor i napřesrok, takţe ti nepozorní a zapomnětlivci si budou moci všechny nabyté znalosti a do-

vednosti znovu oprášit, neboť stejně jako ve škole i ve skautu platí, ţe opakování je matka moudrosti.  

V prvním týdnu tábora jsme se také dostali daleko za hranice táborového kruhu. Všichni, kromě osazenstva kuchyně a jeho 

přilehlých částí, vyrazili na celodenní výlet. Ti nejmladší, světlušky a vlčata, vlakem na Český Šternberk, kde se dověděli 

spoustu zajímavých informací o historii hradu. Ač malí vzrůstem, dokázali, ţe oplývají velkou výdrţí, pohrdli výdobytkem 

moderní společnosti – posázavskou čugálou a na zpáteční cestu se vydali po svých. Cesta byla dlouhá a úmorná, není proto 

divu, ţe bylo časem potřeba načerpat nových sil v soběšínském občerstvovacím zařízení. Do tábora dorazili všichni zcela 

znaveni. Vedoucí, kteří světlušky a vlčata doprovázeli, mohli pouze ţasnout, kolik energie se v těchto dětech skrývá, neboť 

do půl hodinky uţ zase všichni řádili jak černá ruka. Pro skautky a skauty byla jako cíl výletu vybrána Zruč nad Sázavou. Zde 

byli seznámeni s historií zámku a celého města. Třešničkou na dortu byl výstup do zámecké věţe. Čas, který zbýval do odjez-

du vlaku, strávili všichni společně na dětském multifunkčním hřišti, kde se nacházela spousta zajímavých atrakcí. Nejstarší – 

roveři a rangers – se celé dopoledne ve stanech psychicky připravovali na cestu, kterou měli ten den před sebou. Jejich výpra-

va končila na Samechově – tábořišti vedlejšího střediska. Tam pomohli se stavbou několika teepee a my všichni doufáme, ţe 

to nebyla ta, se kterými si během tábora tak nepěkně pohrál vítr. Po prohrané bitvě v softballu se pak roveři a rangers vydali 

zpět do našeho tábořiště.  

Letošní tábor byl ve znamení pěkného počasí (pominu-li první dva propršené dny a několik téměř hororových bouřek) a čas-

tých návštěv. Jako první se na nás přijel podívat bratr Korádo – předseda okresní rady Junáka. Udělal pár fotek, vypil šálek 

výborného táborového čaje, popovídal si s jednou z našich nejmladších členek, zapsal pár vět do kroniky, nasedl na kolo  

a byl pryč. Další významnou a pro nás všechny velmi milou návštěvou nás poctily hned dva dny na to sestra Špalda a Jitka, 

které před čtyřiceti lety sázavská tábořiště zakládaly. Aby se holky na cestě nenudily, vzaly s sebou na výlet i Dědečka, který 

strávil celé odpoledne tím, ţe nás učil plést turbánky. V pozdních odpoledních hodinách se na tábořišti znenadání objevila 

také Pepíčkova Květinka – zástupkyně krajské rady Junáka. Zdrţela se aţ do druhého dne a naučila ty zručnější z nás plést 

košíky. Ve druhém týdnu tábora se na nás přijel podívat také starosta Českého Brodu Jakub Nekolný s Dědečkem. Tato ná-

vštěva by se dala nazvat jako tradiční a probíhala ve stejném duchu jako všechny roky před tím. Pan starosta jako vţdy ochut-

nal náš čaj, prohlédl si tábor, popovídal si s Pepíčkem a pak nasedl do auta a jel za svými povinnostmi. 

I kdyţ nám kaţdá návštěva udělá obrovskou radost – snad kromě příjezdu hygieničky, tou největší radostí a zároveň vrcho-

lem tábora je kaţdoročně slibový táborák. Celý den probíhají přípravy a na všech je znát drobná nervozita. Nejvíce asi na 

Pepíčkovi, pro kterého jde kaţdoročně o srdeční záleţitost, neboť je to právě on, kdo k nám po celý rok promlouvá, pomáhá 

nám a radí a v tento jediný večer v roce mezi nás přijímá nové členy. Je to krásný a dojemný obřad. Kaţdý z nás si na sebe 

ten večer oblékne to nejlepší, co s sebou má, tedy kroj, a pokud se slibu přímo neúčastní, alespoň zpovzdálí naslouchá a po-

zoruje tu slávu. 

 A moţná pro někoho je tím pravým vrcholem táborová pouť, kde si kaţdý můţe vyzkoušet, jaké to je střílet z praku, vzdu-

chovky, kuše nebo se jen trefovat do vymezeného prostoru šiškami; pro jiného je nejlepší odpoledne strávené u řeky Sázavy, 

i kdyţ voda je tak studená, ţe máte pocit, jako by se vám do těla zabodávalo tisíce jehliček; některým stačí, pokud mohou jen 

tak sedět u potoka, vyřezávat lodičky a pak je pouštět po proudu; další se vyţívají při výrobě triček nebo šátků, a ačkoliv vý-

sledek vţdy neodpovídá původním představám, je to v tu chvíli nejhezčí kousek v šatníku. Tyto činnosti a mnoho dalších 

tvoří náplň našeho tábora. Můţete se zeptat 

dětí a kaţdé z nich vám jistě vyjmenuje něko-

lik dalších, o kterých zde není ani zmínka.  

Spoustu her a jiných aktivit jsme letos ani 

nestihli a tak jsme si poslední večer mohli 

slíbit, ţe aţ se tu za rok zase sejdeme, na ně-

které z nich jistě dojde. A bude zase jiná tábo-

rová hra – moţná lepší, ale jistě plná překva-

pení, stejně jako letos, kdy jsme se všichni 

přesvědčili, ţe na legendě o králi Artušovi 

bude alespoň zrnko pravdy, protoţe jak jinak 

si vysvětlit, ţe meč v kameni se podařilo vy-

táhnout opravdu jen tomu jedinému vyvolené-

mu. Já se na všechny těším zase za rok, a ko-

mu by bylo během té doby smutno, můţe si 

táborové dny připomenout na našich webo-

vých stránkách www.psohlavci14.cz.  

Takţe nazdar! 

Foto z archivu oddílu Psohlavci 14 

14. středisko Psohlavci Český Brod 

http://www.psohlavci14.cz/
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Skauti na táboře „Pod kopcem Pohoř“ 

 
...čas letí jak blázen a uţ máme více neţ půlku prázdnin za 

sebou a s nimi i náš stanový tábor. 

 

Letošní ročník byl, jak všichni určitě potvrdí, velmi vydaře-

ný, počasí nám aţ na pár větších bouřek přálo a účast byla 

nadmíru hojná. Celotáborové hry se ujal Štych s Ivánkem  

a tak nás celým táborem provázel Robin Hood s druţinou  

a v patách mu byl Šerif z Nottinghamu s jeho pravou rukou 

Guyem Gisbornem.  

Děti si tedy uţily 3 týdny (světlušky a vlčata pouze 2 týdny) 

táborového ţivota v indiánských tee-pee. Nechyběla jiţ tra-

diční Olympiáda (ačkoliv tentokrát netradičně v pláštěn-

kách), Hry bez hranic, Den D (při kterém se z nás vedoucích 

staly děti a skauti a skautky si mohli na den vyzkoušet, co to 

obnáší, starat se o celý tábor), vícedenní výpravy (podívali 

jsme se na naše druhé tábořiště v Kácovci, prohlédli jsme si 

hrad Český Šternberk a přespali na zahradě Lucky Keltnero-

vé v Kácově), Commando (vícedenní hra v lese pouze pro 

starší, při které jsme se rozdělili do skupinek – „command“, 

utábořili v lese a snaţili jsme se dobýt vlajky ostatních com-

mand) a spoustu dalších záţitků, o kterých vám děti budou 

určitě barvitě vyprávět (a nebo uţ vyprávěly). 

A tak děti pod heslem „bohatým bral a chudým dával“ proţi-

ly celý tábor. Lepší představu o našem táboře jistě získáte 

prohlédnutím naší fotogalerie na www.skaut7.cz. 

Doufáme, ţe si děti uţily tábor stejně jako vedoucí a ţe se za 

rok sejdeme minimálně ve stejném počtu. 

 

Za skautské středisko Ing. Ládi Nováka Káťa Pechová F
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Lepší představu o našem táboře 

získáte prohlédnutím  

naší fotogalerie na 

www.skaut7.cz. 

http://www.skaut7.cz/fotogalerie/category/114-tabor
http://www.skaut7.cz/
http://www.skaut7.cz/fotogalerie/category/114-tabor
http://www.skaut7.cz/
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Škola TAEKWON-DO I. T. F. GBHS  

 
Škola Taekwon- do I. T. F GBHS působí místním Sokole v Českém Brodě.  

Taekwon-do si dává za cíl harmonický rozvoj cvičenců po fyzické, psychické a morální stránce. Hlavní zásady kaţdého  

taekwondisty formuloval jeho zakladatel takto: Zdvořilost, Čestnost, Vytrvalost, Sebeovládání a Nezkrotný duch.  

 

K těmto principům jsou vedeni cvičenci jiţ od útlého věku. V České republice se taekwon-do cvičí od roku 1987 a je organi-

zováno Českým svazem taekwon-do ITF, jehoţ jsme členy. Jako technický dohled zde působí korejský mistr HWANG HO-

YONG, VIII. dan. Během posledních let si české sportovní taekwon-do ITF vybojovalo mnoho cenných umístění. Větší dů-

raz neţ na sportovní stránku je však kladen na výuku tradičního bojového umění sebeobrany.  

Naše činnost je zaměřena především na mládeţ školního věku, ale máme také členy předškolního věku i jiţ ty dávno plnoleté. 

Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a také nabízíme individuální výu-

ku. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři, nositelé černých pásů. Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké mnoţství 

tréninků a bezkonkurenční cena. Začínáme v září, první tréninky zdarma. 

Tréninky pravidelně kaţdý týden ve čt 18:30 – 20:00 hod., Sokolovna v Českém Brodě. 

Informace na www.tkd.cz nebo tel.: 737 803 795  

Ing. Tomáš Komrska III. dan, trenér 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÝ BROD, Nám. Arnošta z Pardubic č. 1,  

pořádá zájezd na 26. ročník 

ZAHRADY ČECH – LITOMĚŘICE 
NEDĚLE 18. ZÁŘÍ 2011 

Pouze jízdné 160 Kč; Odjezd v 8.00 hodin od MKIC 

Zájezd se uskuteční při dostatečném počtu účastníků. Závazné přihlášky přijímáme do 9. 9. 2011. 

NA PODZIM PLÁNUJEME: 

15. 10. FLORA - OLOMOUC 

1. 10. CIBULOVÝ JARMARK – HOŘICE 1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA 

Informace a platba v přízemí budovy MKIC po, st 8.00-17.00 hodin, út, čt, pá – 8 – 16.00 hodin 

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

http://www.tkd.cz
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Českobrodští sokolové na 14. světové gymnaestrádě (WG) v Lausanne 
 

Ve švýcarském městě Lausanne na břehu ţenevského jezera se ve dnech 10. – 17. 7. 2011 konala světová gymnaestráda a to 

jiţ v pořadí 14. Co je vlastně gymnaestráda? Je to nesoutěţní setkání sportovců z celého světa v kategorii „gymnastika pro 

všechny“ pořádané mezinárodní gymnastickou federací (FIG) kaţdé 4 roky v některém evropském městě.  

 

Ţ 
eny, muţi, děti i dospělí všeho věku, v mnoha výpravách i handicapovaní, se snaţí předvést ostatním to nejlepší, co na-

cvičili a zároveň se s nimi podělit nejen o radost pohybu, ale poznat i nové přátele a novinky ze sportu. Do Lausanne se 

sjelo asi 21 tisíc sportovců z 55 zemí celého světa. Z ČR jelo 900 členů ze Sokola, ASPV a gymnastů z vysokých škol. TJ. 

Sokol Český Brod reprezentovali Jana Lambertová, Magda Kudrnáčová, Iva Bašusová a Jan Firbas v hromadné skladbě 

Kontrasty, která bude téţ předvedena na 15. všesokolském sletu příští rok v Praze. Kromě hromadných probíhalo i velké 

mnoţství tzv. pódiových skladeb v několika halách výstaviště Beaulieu a na třech pódiích umístěných po městě. V neděli 10. 

7. začalo vše naším ranním příjezdem do 

Lausanne, ubytováním po školách ve vlastních 

spacácích a po poledni pokračovalo přesunem 

k olympijskému stadio- nu Pontaise, kde se 

řadily jednotlivé národ- ní výpravy, aby pak 

slavnostně napochodo- valy na jeho plochu. Po 

usazení účastníků ná- sledovala gymnastická 

a taneční vystoupení a slavnostní projevy 

k zahájení gymnaestrá- dy. Po projevech nám 

švýcarská národní gar- da předvedla úţasnou 

bubenickou show a na závěr vše vyvrcholilo 

několikanásobným přeletem šesti stíhaček švýcarské armády. Je to velmi podobné zahajovacímu ceremoniálu olympijských 

her, jen ten plamen chyběl, ale ten nám všem hořel v srdcích. S naší skladbou jsme vystoupili na olympijském stadionu 2×, 

v úterý ji dokonce přenášela i švýcarská televize a prý byl i šot na ČT1. Vystoupení mělo velký úspěch, skladba má zajíma-

vou choreografii s řadou změn tvaru a postavení cvičenců a sklidilo bouřlivý potlesk. Ve volném čase jsme si prohlédli sa-

motné město Lausanne (5. největší ve Švýcarsku s asi 120 tis. obyvateli) a jeho okolí, koupali se v ţenevském jezeře a mnozí 

zajeli i do Ţenevy, Alp i na exkurzi čokoládovny. Poznali jsme mnoho nových známých a na památku se vzájemně vyfoto-

grafovali nebo si vyměnili části oblečení či různé upomínkové předměty. Při sobotním závěrečném ceremoniálu opět na 

olympijském stadionu jsme shlédli několik úryvků z hromadných skladeb i nová vystoupení specielně nacvičená k této příle-

ţitosti a poté švýcarští organizátoři předali pomyslný štafetový kolík finským zástupcům. 15. WG za čtyři roky bude totiţ 

v Helsinkách a my tam, doufám, nebudeme chybět. Jan Firbas, starosta Sokola Český Brod 
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Historické miniatury z Českobrodska 

ČESKÝ BROD A POHLEDNICE III. 

 
Neţ se pustíme do další části našeho povídání o pohlednicích ve vztahu k našemu městu, vyřiďme to, co se objevilo jako do-

datky a změny k části minulé. Pamatujete-li se, končili jsme otázkou, co ţe je to za objekt na jednom z okénkových pohledů, 

s nápisem „Hospodyňská škola“? Většina z vás asi správně hádala, ţe se jedná o objekt pozdější porodnice, nyní LDN oddě-

lení místní nemocnice, v přízemí s ambulancí interny. Ostatně na našem obrázku (Obr. 1) je jiţ asi jednoznačně patrnější,  

o jaký objekt se jedná. 

 

T rafiky nedaly spát 

Mirkovi Stárkovi  

a díky jemu můţeme upřes-

nit následující. V trafice  

u věţe proti knihkupectví 

pana Miškovského prodá-

val pan Hliňák. Pan Pilař 

měl svůj, nyní jiţ dávno 

zbouraný krámek na rohu 

Ţitomířské a ulice Na louţi, 

prakticky vedle obchodu 

pana Zajíčka s potřebami 

pro cyklisty. No a ta 

„hlavní trafika“ stála 

v dnešním parčíku proti 

nynější prodejně Ason, 

dříve tam bývalo Kosíkovo 

kloboučnictví. Za éry ko-

munistů se odtamtud z I. 

patra na 1. máje linuly bu-

dovatelské písně a dopadala 

na naše hlavy budovatelská 

hesla. No, jak by také ne, 

kdyţ všemocná strana zde měla své sídlo. Trafiku odtud přestěhovali ke křiţovatce, které broďáci jsou zvyklí říkat „U zrca-

dla“. Proti restauraci U Ševčíků se pak po čase objevila trafika, ve které prodávala paní Šťastná. Ţádné novinky nejsou o tra-

fice v Komenského ulici u tehdejší měšťanské 

školy. Tak alespoň její obrázek na pohlednici 

někdy z období Protektorátu. (Obr. 2) 

Doplnit a opravit je třeba i několik dalších úda-

jů. Diblíčkovo papírnictví sídlilo po přestěho-

vání z domků u kostela o dva domy blíţe k ulici 

Krále Jiřího, tedy tam, kde dnes je zubolékařská 

laboratoř. V místě dnešního papírnictví byl ob-

chod pana Hockeho, řečeno s Janem Werichem 

„…no, všechno tam měli! Od špendlíku po lo-

komotivu!“ 

Papírnictví a knihařství Rudolfa Říhy nebylo 

v Komenského ulici, tam bratr náčelník jenom 

bydlel. Jeho obchod stál v místě zadní části 

restaurace u Ševčíků, tam kde se říkalo 

„Zuzana“. Nyní zde nacházíme prodejnu potra- 

Ing. Jaroslav Petrásek st. 

Obr. 1 

Obr. 2 
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vin. Časopis Stráţ na Šembeře,  

č. 1/1910 inzeruje, ţe František Mucha, 

závod knihařský a obchod papírem 

v Českém Brodě bude od 15. února 

1910 působit v domě paní Boháčkové  

u pošty. Jenţe u které pošty? Stávající 

pošta byla na rohu vedle dnešní prodej-

ny kol v Suvorovově ulici a jiţ 

v listopadu 1909 zahájili stavbu pošty 

nové na pozemku pana Holy proti soko-

lovně, tam kde se později začalo říkat 

„U Poláků“ (Obr. 3). Myslel autor inze-

rátu poštu novou nebo ještě tu starou? 

Nevíme. Náš informátor, totiţ opět ča-

sopis Stráţ na Šembeře v č. 1/1924 uvá-

dí, ţe Knihařství a obchod papírem Fr. 

Muchy v Č. Brodě čp. 59 nabízí školní 

potřeby, vazby knih atd… A čp. 59 bylo 

a je v dnešní Suvorovově ulici, zhruba 

proti dnešní lékárně Rosa. 

Celou situaci této oblasti vidíme na kresbě – akvarelu Ing. F. Kouly (Obr. 4). Jejím námětem je pohled do křiţovatky dneš-

ních ulic Suvorovovy, Ţitomířské a Havlíčkovy. Zcela vpravo je objekt pošty a za ní doprava odbočuje Havlíčkova ulice 

směrem k parku. Naopak zleva ústí ulice Ţitomířská. Přímý průhled 

Praţskou branou, zbořenou jiţ v roce 1869, vede samozřejmě 

k náměstí. 

Nu a kam se podíváme dále? Jedním z mých posledních přírůstků je 

pohlednice z roku 1927, kterou vydal fotograf Dítě z Vinohrad. Je 

na ní vidět část slavnostního průvodu při II. Dělnické olympiádě, 

konané v tomto roce na Strahovském stadionu. Pohlednice je zají-

mavá tím, ţe v průvodu pochodují pod nenápadnou cedulkou členo-

vé DTJ z Českého Brodu a hned za nimi členové DTJ z Úval. (Obr. 

5). Dobře pamatuji cvičiště DTJ za fotbalovým hřištěm místního S. 

K. Bydlíval tam v malém domku jako správce pan Malík, ke které-

mu jsme chodívali hrát stolní tenis. Venku byla dobře patrná, byť jiţ 

značně zdevastovaná běţecká dráha, doskočiště  

a kruhy pro vrhy. DTJ, nebo chcete-li, Dělnická tělo-

výchovná jednota, vznikla v naší republice v roce 

1897. V této době totiţ začalo docházet 

k hromadnému vylučování členů sociálně demokra-

tické strany ze Sokola. Nově vzniklá tělovýchovná 

organizace pracovala pod patronací zmíněné politic-

ké strany, a co do počtu členů byla po Sokolu druhá 

nejsilnější. V době svého největšího rozkvětu měla 

DTJ 140 tisíc členů v 1276 jednotách. Na místě tře-

tím byla náboţensky orientovaná organizace 

s názvem Orel. 

Není mi bohuţel známo, kdy vznikla DTJ v našem 

městě. Moţná ale existují pamětníci, kteří by nám mohli  

o historii a vzniku DTJ v našem městě napsat pár řádek. A 

kdybychom měli obzvláštní štěstí, mohl by se najít někdo, 

kdo pozná někoho na našem obrázku z průvodu. Ale to uţ 

bych chtěl asi moc, přece jenom uţ je to dávno… 

Na závěr se podívejte na Český Brod z klasického místa pro 

fotografy (Obr. 6), odkud bylo fotografií města pořízeno 

mnoho. Pohled je to zvláštní zejména tím, ţe jej přizdobuje 

v levém dolním rohu fotografie sympatického vousáče pod 

širákem, připomínajícím ledacos. Koho připomíná vám? 

Troufnete si jej zařadit? To je moje dnešní otázka na závěr.  

(-jp-) 

Obr. 3 

Obr. 5 
Obr. 6 

Obr. 4 
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Nábor nových členů 

Od 6. ZÁŘÍ 2011  Děti v 17 hod. Dospělí v 18 hod. 
SOKOLOVNA Český Brod 

Proč:  
vyšší šance ubránit se napadení, šikaně a dalším negativním sociálním jevům 

rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 

aktivně strávený volný čas 

Pro koho: 
děti od 6 do 13 let 

mládeţ a dospělí od 14 do 100 let 

vhodné i pro začátečníky - chlapce, dívky, muţe a ţeny 

Kde:  
Sokolovna Český Brod – velký sál 

Kdy:  
kaţdé úterý – přidat se můţete kdykoliv v průběhu roku 

děti cvičí od 17 do 18 hodin 

mládeţ a dospělí od 18 do 19:30 hodin  

Cena:  
děti 100,-Kč měsíčně 

mládeţ a dospělí 200,-Kč měsíčně 

dále členský poplatek pro Sokol Český Brod 500,-Kč/půl roku  

(členský příspěvek + známka) 

Trenér: 
Mgr. Jiří Havlíček 

Tel: 774200158 

Email: sebeobrana@ceskobrodak.cz 

Více Informací a fotogalerie na: www.ceskobrodak.cz 

           

 

 

 

 

www.ceskobrodak.cz 

mailto:sebeobrana@ceskobrodak.cz
http://www.ceskobrodak.cz
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NATALIA VLADIMIROVNA  

BELJANINA  

se narodila 5. října 1977 ve městě Znamenské 

v Astrachaňské oblasti. 

Vystudovala Astrachaňskou pedagogickou uni-

versitu – fakultu pedagogiky. 

Od roku 1996 je členkou Svazu spisovatelů  

a v roce 2000 se v Astrachani stala laureátkou 

literární ceny K. Cholodova. 

Je autorkou poetických sbírek: 

„Procitnutí“ (Astrachaň 1996)   „Прозрение“ 

„Kapka deště“ (Astrachaň 1998)   „Капелька 

дождя“ 

„Pohár snů“ (Astrachaň 1999 )    „Чаша снов“ 

„Hvězdné stíny“  (Astrachaň 2004)    

„Звездные тени“ 

„Tvoje ţena čarodějka“ (Moskva 2009)    

„Твоя жена ведьма“ 

Spolupracovala na ilustraci kníţek pro děti  

a poetických sbírek. 

V letech 1997-2003 pracovala jako hlavní vě-

decký pracovník v muzeu literatury V. Chlebni-

kova. Je výtvarnou redaktorkou literárních no-

vin a od roku 2004 se zabývá uměleckým foto-

grafováním. 

První autorská výstava paní N. Beljaniny pro-

běhla v Astrachani v roce 2004 pod názvem : 

„Současná mladá ţena – profese a osoby“ 

V roce 2007 se zúčastnila výstavy fotografií 

„Popel paměti – Astrachaňské poklady“. 

V rámci evropského festivalu „Mystika a ta-

jemno“ byla v Čechách, ve městě Poděbrady 

vyznamenána jako oblev roku zvláštním diplo-

mem. Byla také nominována v soutěţi  

„Umělecká maska“ , jako maskér , kde se umís-

tila mezi třemi prvními. 

V roce 2008 přijala pozvání k účasti na českém 

festivalu  „Mystika a tajemno“ s výstavou fo-

tografií „Domácí čarodějnictví“ ( počítačové 

designérství N. Tatarinské) .  Právě tyto foto-

grafie poslouţily jako ilustrace k básním pro 

umělecko-literární album „Tvoje ţena čaroděj-

ka“ v roce 2009 v Moskvě. Výstava  a presen-

tace se konala v roce 2009 v Astrachani. 

 

Výstava fotografií  „Třpytivé zbra-

ně“ (umělecký design M. Orlovoj) – odráţí 

kontrast a jedinečnost ţenské něţnosti a síly 

zbraní. Vţdyť ţenská krása odzbrojuje a zbraně 

v rukách ţeny jsou krásnější…. 

Městské kulturní a informační centrum  

v Českém Brodě 

 

srdečně zve 

do galerie „ŠATLAVA“ 

Na prodejní výstavu fotografií známé  

ruské fotografky 

 

NATALIE VLADIMIROVNY  

BELJANINY  

 

Působící v České republice a v Rusku. 

 

Fotografie zahrnují dvě témata: 

 

„VZPOMÍNÁNÍ“ 

A 

„KRÁSA ŽENSKÝCH ZBRANÍ“ 

 

5. 9. až 30. 9. 2011 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ v Českém Brodě  
ve dnech   10. – 11. 9. 2011 

Navštivte v rámci Dnů evropského dědictví tyto památky: 
 
PODLIPANSKÉ MUZEUM  (Ţitomířská 761) - secesní budova postavena v letech 1927 - 1930 podle projektu 
Antonína Balšánka z roku 1914 
Výstavy: Český Brod na historických fotografiích, Putování Českobrodskem 
Muzejní expozice: Bitva u Lipan, Slovanská hradiště v Pošembeří, Orientální sbírka Josefa Zoun-
ka. 

10.9.- 11.9. 10.00 - 17.00 hod. 
Symbolické vstupné: 1,- Kč 
 

STARÁ RADNICE, ČESKOBRODSKÉ PODZEMÍ ( nám. A. z Pardubic 1, budova MKIC Český 
Brod) - bývalá středověká radnice byla uprostřed náměstí postavena před rokem 1402, v 16. a 18. 
století přestavěna v renesančním a barokním slohu, dnešní podobu získala v průběhu 19. a 20. století,přístupný 
systém středověkých podzemních chodeb  
10.9. -  9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod. – prohlídky středověkých podzemních prostor s 

výkladem kostýmovaného průvodce.  

Začátek prohlídek v 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hodin. 
Vstupné: zdarma 

 

KOSTEL SV. HAVLA SE ZVONICÍ (v obci Štolmíř) - monumentální barokní kostel byl postaven v letech 1710 - 
1750 na místě starší středověké stavby 
 
10.9. - 14.00 - 15.00 hod. – prohlídka kostela s výkladem historika  

Vstupné: zdarma 

MĚSTSKÉ HRADBY – pozemek městské gardy (Šafaříkova ulice) - pozůstatky pozdně gotického 
opevnění z poloviny 15. století 
 
10.9.- 13.00 – 15.00 hod. – prohlídka s kostýmovaným průvodcem po hradbách, moţnost  
prohlédnout si nově nainstalovaný panel o historii hradeb 

Vstupné: zdarma 

KOSTEL SV. GOTHARDA A ZVONICE (Náměstí Arnošta z Pardubic) - gotický trojlodní kostel vzni-
kl v průběhu 14. století přestavbou a rozšířením původního románského kostelíka, roku 1613 byl přestavěn v re-
nesančním slohu, dnešní podobu určila barokní přestavba Jana Josefa Wircha z let 1765 - 1772. Součástí areálu 
je renesanční hranolová zvonice z let 1578 - 1585. 

 
10.9.- 9.00 - 12.00 hod. 
Vstupné: zdarma 

 

DALŠÍ  BĚŢNĚ PŘÍSTUPNÉ PAMÁTKY 
barokní předbraní Kouřimské brány,  Sousoší sv. rodiny, Památník Prokopa Velikého, Mas-

né krámy. 

www.cesbrod.cz; www.mkic.estranky.cz; www.podlipanskemuzeum.cz; www.shscms.cz 

 

http://www.mkic.estranky.cz
http://www.podlipanskemuzeum.cz
http://www.shscms.cz/ehd/katalog/katalog_detail.php?search_obec=xI1lc2vDvSBicm9k
http://www.shscms.cz/ehd/katalog/katalog_detail.php?search_obec=xI1lc2vDvSBicm9k
http://www.shscms.cz/ehd/katalog/katalog_detail.php?search_obec=xI1lc2vDvSBicm9k
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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 

Vůz TS na svoz biologického kompostovatelného  

odpadu. Foto archiv TS, k článku na straně 11 

Srdečně zve 

Září a říjen 2011 

EESTERSTER  HHAVLOVÁAVLOVÁ  

DDIVADELNÍIVADELNÍ  FOTOGRAFIEFOTOGRAFIE 

Ester Havlová se zaměřuje na divadelní fotografie  

a fotografie architektury 

 
Galerie K je komorní galerie v Českém Brodě,  

Husovo náměstí 16, 282 01 Český Brod 

Podrobnosti na www.galeriek.cz 
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45. ročník DP a CTJ „ČESKOBRODSKÁ PADESÁTKA“ 
 

V sobotu dne 1. října 2011 pořádá Klubu českých turistů – odbor Český Brod jubilejní 45. ročník 

dálkového pochodu a cykloturistické jízdy „Českobrodská padesátka“ – memoriál Dr. Václava Kři-

vánka a Dr. Ing. Jaromíra Vacka.  

 

Pro pěší turisty pořadatelé připravují trasy 13, 17, 30 a 50 km, pro cyklisty pak 

trasy 40 a 60 km. Startovní kancelář bude otevřena od 6:30 do 10:30 hodin 

v autokempu u rybníka Podviňák. Na startu obdrţí kaţdý účastník mapku 

s popisem trasy a komentář k pozoruhodným místům. Kaţdý, kdo 

zdolá zvolenou trasu, dostane di- plom a malou upomínku. Věcnými cena-

mi bude odměněno 12 vylosovaných účastníků a nejstarší, nejmladší a nej-

vzdálenější účastník. 

 

Bliţší informace o akci najdete ve vývěsní skříňce českobrodského odboru KČT u sokolovny  

a na http://www.pochod–cesbrod.ic.cz a http://www.triathloncb.ic.cz 
 

Za odbor KČT při TJ Slavoj Český Brod  Ing. Václav Čokrt 

MKIC nabízí  novou publikaci  
 

Václav Vokolek 

Jiří Kuchař 
 

Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 8  

Českobrodsko, Kouřimsko,  

okolí Sázavy 
 

V knize najdete nejen zajímavé  

fotografie, ale i poutavé vyprávění.  

Zahrnuje Český Brod, Škvorec,  

Hradešín, Klepec, Tismice, Přistoupim, 

Bylany, Chotouň, Skramníky,  

Dobřichov, Klučov, Kouřim,  

Lipany, Vitice,  

Kostelec nad Černými lesy, aj.  

 
 

Cena 250 Kč 
 

 

Nabídka Turistických známek 
 

č. 791 Český Brod,  

1662 Přírodní památka Klepec,  

647 Bitva u Lipan,  

1659, bazilika Nanebevzetí Panny  

Marie v Tismicích,  

nově i č. 628 kostel sv. Jiří v Hradešíně 

 

Obrţíte v MKIC Nám. A. z Pardubic 1 

http://www.pochod-cesbrod.ic.cz/
http://www.triathloncb.ic.cz/
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Nestor  českobrodských skautů Miroslav Stárek – „Dědeček“ na návštěvě letního tábora  v Kácovci 
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Zveme Vás společně s dětmi  
do Rodinného centra Kostička,  

nám. Arnošta z Pardubic 12, Český Brod na  
pravidelné páteční programy, které se 

otevírají po letních prázdninách 5. 9. 20115. 9. 2011 
 
CHYTROLÍNI ICHYTROLÍNI I. pro děti ve věku 5 – 7 v čase 13:00-14:00 
hod.  
procvičování předškolní a raně školní výuky  
upevňování zralosti dítěte  
procvičování motoriky mluvidel 
to vše formou her, grafomotorických a paměťových cvičení 

CHYTROLÍNI IICHYTROLÍNI II. pro děti 6 – 10 let v čase 14:10-15:10 hod. 
zaměřen na nácvik domácí školní přípravy dětí  
lektorka se zaměřuje převáţně na práci rodičů s dětmi 

s dysfunkcí 
Maximální kapacita krouţků pouze 8 dětí, tím pádem 
je umoţněn individuální přístup. Cena lekce: 75,- Kč/hod, 
placeno pololetně. 
Oba krouţky vede pátým rokem Mgr. Martina Kříţová 
(specializovaný pedagog), na kterou se můţete, v době pro-
gramů, obrátit v případě řešení nelehkých ţivotních situací 
týkajících se školní docházky a školního učiva. 
Po domluvě je moţné i individuální doučování dětí, cena 
100,- Kč/hod. V RC nabízíme také diagnostiku dítěte, cena 
dohodou. 

V případě Vašeho zájmu či dotazu volejte koordinátorku 
RC Kostička, Petru Ištvánikovou, na tel. číslo 
723665692. 

www.leccos.czwww.leccos.czwww.leccos.cz 
Občanské sdruţení LECCOS, nám. Arnošta Pardubic 31,  

Český Brod, info@leccos.cz  
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Zveme Vás společně s dětmi 
do Rodinného centra Kostička, 

nám. Arnošta z Pardubic 12, Český Brod a 
nabízíme poslední volná místa v pravidelných 

programech 

FLÉTNA I. pro děti 5 FLÉTNA I. pro děti 5 ––  6 let6 let  
pondělí 13:00 – 14.00 hodin 

Cena lekce: 55,- Kč/hod, placeno pololetně  

FLÉTNA II. pro děti 6 FLÉTNA II. pro děti 6 ––  7 let7 let  
pondělí 14:15 – 15:15 hodin 

Cena lekce: 55,- Kč/hod, placeno pololetně  

Kurzy kreativní tvorby:Kurzy kreativní tvorby:  

VÝTVARNÁ DÍLNA I. pro děti 6 VÝTVARNÁ DÍLNA I. pro děti 6 --  12 let12 let  
úterý 15:15 – 16:45 hodin 

Cena lekce: 85,- Kč/hod, placeno pololetně  

VÝTVARNÁ DÍLNA II. pro děti od 12 letVÝTVARNÁ DÍLNA II. pro děti od 12 let  
úterý 17:00 – 18:30 hodin 

Cena lekce: 95,- Kč/hod, placeno pololetně 

Keramika:Keramika: 

ŠIKULA I. pro děti 4 ŠIKULA I. pro děti 4 --  5 let5 let  
středa 13:00 – 14.00 hodin 

Cena lekce: 70,- Kč/hod, placeno pololetně  

ŠIKULA II. pro děti 5 ŠIKULA II. pro děti 5 --  6 let6 let 
středa 16:45 – 17:45 hodin 

Cena lekce: 70,- Kč/hod, placeno pololetně  
* Maximální kapacita krouţků pouze 10 dětí 

* Zkušené lektorky 
* V případě Vašeho zájmu či dotazu volejte koordinátorku RC Kostič-

ka, Petru Ištvánikovou, na tel. číslo 602 112679 

 nebo pište na petra@leccos.cz. 
RC otevíráme po letních prázdninách 5.9.20115.9.2011  

Občanské sdruţení LECCOS, nám. Arnošta Pardubic 31, Český 
Brod, info@leccos.cz,,,   www.leccos.czwww.leccos.czwww.leccos.cz  
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OBEC TISMICE, Římskokatolická farnost Český Brod 

 

Dny evropského dědictví - European Heritage Days  

EHD 2011, neděle 11. září 2011 

na téma „Památky – tvůrci panoramatu našich měst“ 
 

KOSTEL: 

 13:45 hod   svěcení praporu obce Tismice 

 14:00 – 16:00 hod. volná prohlídka kostela 

 16:30 – 18:00 hod. koncert hudební skupiny Grace z Hradce Králové 

    (současná duchovní hudba) 

MÁRNICE A AREÁL KOSTELA: 

14:00 hod.  zahájení výstavy obrazů „Márnice 11.září 2011“;  

   Martin Mainer 

14:00 hod.  prodejní výstava hrnkových květin 

   občerstvení (káva, čaj, domácí koláče) 

   propagační stánek obce (kroniky, pohlednice, turistic-

    ká trička, publikace, známky) 

 

OBECNÍ KNIHOVNA: 

14:00 hod.  aktivity pro děti 

 

RODINNÉ LOUTKOVÉ DIVADLO – Jindřiškovi , Lajtlovice 

13:00; 15:00;18:30 hod. začátky představení loutkového divadla  (kapacita cca 25 osob) 

 

VSTUP ZDARMA 
(platí pro program organizovaný obcí) 

 

Tel.: 605 488 049 - E-mail: ou.tismice@volny.cz; 

Aktuální informace na: www.tismice.cz 

Pořadatelé si vyhrazují pr{vo na případné změny programu v důsledku z{važných  

a předem nepředvídatelných skutečností. 

T i s m i c k á  b a s i l i c a  

mailto:ou.tismice@volny.cz
http://www.tismice.cz/
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ČČESKOBRODSKÉESKOBRODSKÉ  POSVÍCENÍPOSVÍCENÍ  20112011  
 

sobota 24. 9. 2011 

 

7.30 – 11.30 hod. – Galerie K – Ester Havlová – výstava renomované české  

fotografky. 

8.00 hod. – 23. ročník tenisového turnaje rekreačních čtyřher „ O posvícenský  

koláč“ – areál tenisu. 

8.00 hod. – mše svatá – kostel sv. Gotharda. 

9.30 hod. – IX. ročník otevřeného turnaje jednotlivců v rapid šachu, pořádá šachový 

oddíl TJ Sokol Český Brod – Sokolovna. 

9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod. – „Vzpomínání a krása ženských zbraní“ Nataša 

Vladimirovna Beljanina – prodejní výstava fotografií známé ruské fotografky. 

9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod. – bezplatná prohlídka podzemí s historickým 

kvízem a malou odměnou. 

10.00 hod. – Svatováclavské střelecké slavnosti – střelba historickou kuší – 3. ročník 

střeleb z historické kuše s dobovými hrami a programem – pořádá městská garda za 

hradbami, Šafaříkova ul. 

10.30 hod. – start posvícenské časovky do vrchu „Na Truba“ – cyklistický závod 

profesionálů i amatérů, pořádá CTK ACFR 11. 

11. 00 – 13.00, 13.30 – 17.00 hod. – Podlipanské muzeum: Bitva u Lipan a ohlasy 

husitství ve středních Čechách, Antické a orientální starožitnosti Josefa Zounka,  

Slovanská hradiště v Pošembeří, Český Brod na historických fotografiích, Putování 

Českobrodskem – historie a památky obcí na Českobrodsku. 

14.30 hod. – Posvícenská pohádka pro nejmenší u kostela sv. Gotharda (za špatné-

ho počasí v podzemí). 

16.30 hod. – fotbalové utkání Tn. Rakovník – SK Český Brod, hřiště na Kutilce. 

20.00 hod. – Posvícenská zábava TJ Sokol, hraje skupina Syntéza p. Jirsíka. 

20.00 hod. – Nebe plné hvězd – tradiční posvícenský ohňostroj na náměstí – večer 

pokračuje nabídkou pouťových atrakcí p. Oty Třísky. 

 

Neděle 25. 9. 2011 

 

9.30 hod. – mše svatá, slavnost výročí posvěcení kostela sv. Gotharda, mši svaté 

předsedá novokněz P. Martin Sklenář. 

10.00 hod. – bohoslužba v evangelickém kostele Nejsvětější Trojice v parku. 

11. 00 – 13.00, 13.30 – 17.00 hod. – Podlipanské muzeum: Bitva u Lipan a ohlasy 

husitství ve středních Čechách, Antické a orientální starožitnosti Josefa Zounka,  

Slovanská hradiště v Pošembeří, Český Brod na historických fotografiích, Putování 

Českobrodskem – historie a památky obcí na Českobrodsku. 

 

 

Lunaparky Oto Tříska – náměstí: Pouťové atrakce, stánky, občerstvení  

a hodně dobré zábavy. 

 

Srdečně zveme 
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Šachový oddíl TJ. SOKOL Český Brod pořádá IX. ročník  

otevřeného turnaje jednotlivců v rapid šachu 

Český Brod 2011 

Záštitu nad turnajem převzal starosta města Českého Brodu Bc. Jakub Nekolný 

Termín: Sobota 24. září 2011, začátek v 9,30 hodin, prezentace od 8,30 do 9,10 hodin. 

Místo : Český Brod, velký sál sokolovny, Tyršova ulice 314. 

Systém hry:   Švýcarský systém na 7 kol dle pravidel pro rapid šach, 2×25 minut na partii. 

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy tempa hry dle počtu účastníků.  

Hodnocení a ceny:  

O pořadí rozhoduje 

1) počet bodů 2) střední Buchholz 3) Buchholz 4) počet výher 5) progres 6) los 

Vítěz turnaje získá pohár a 1 500 Kč 

místo 1 000 Kč 

místo 500 Kč 

místo 300 Kč  

místo 100 Kč 

Cena pro nejlepší druţstvo sloţené ze čtyř nejlépe umístěných hráčů jednoho 

oddílu  

1000 Kč (do výsledku druţstva se počítá součet získaných bodů jednotlivých 

hráčů). 

Věcné ceny: 

Pro nejlépe umístěného juniora, seniora a hráče Ţupy Barákovy 

Startovné:  90 Kč dospělí, junioři a senioři 40 Kč  

Přihlášky:  do 22. září 2011 na adresu: 

Zuzana Koudelková, tel. zam. 224 095 774, mobil:776 215 174  

e-mail: zuzka.koudelkova @centrum.cz 

Hráči, kteří nebudou přihlášeni předem, mohou být přijati do turnaje pouze  

do vyčerpání kapacity hrací místnosti.  

Hrací materiál: Je nutno s sebou přivézt 1 kompletní soupravu včetně hodin na kaţdého lichého 

hráče, v omezeném mnoţství je moţno zapůjčit hrací materiál za poplatek 100 Kč 

Občerstvení: Pivo, limonáda, káva, párky atd. je zajištěno v sokolovně 

Dopravní spojení: z Prahy - Praha Masarykovo nádraţí - odjezd v 8,10 hod. 
Český Brod - příjezd v 8,45 hod. z Kolína - Kolín nádraţí - odjezd v 7,33 hod.  

Český Brod - příjezd v 8,15 hod. 
 

Za pořadatele Vás na turnaj srdečně zvou 
Zuzana Koudelková v. r., Ing. Zdeněk Chybný v. r., Ing. Ivan Koudelka v. r.,  

Ing. Miroslav Urban v. r. 
 
 

Turnaj sponzoruje Město Český Brod 
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Skauti táboří v Kácovci Foto archiv skautského oddílu Psohlavci


