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Město známe i neznáme
80. výročí atentátu na Heydricha

27. května byl spáchán atentát na zastupujícího říšské-
ho protektora Reinharda Heydricha. Šokující zpráva 
zněla všemi českými novinami, rozhlasem a dalšími 
možnými i nemožnými prostředky. Reinhard Heydrich 
však nebyl jen zastupujícím říšským protektorem. Jeho 
smrt neměla zdaleka význam jen pro život v protekto-
rátu. Heydrich byl důležitým strůjcem nacistické bez-
pečnostní, propagandistické a v neposlední řadě i pro-
tižidovské politiky. V Čechách nastolil důslednou cestu 
germanizace a likvidace protinacistického odboje. Jeho 
cíle v tomto prostoru byly jasné: „Máme tu následující 
lidi: Jedni mají dobrou rasu a dobré smýšlení, tady je to 
úplně jednoduché, ty můžeme poněmčit. Pak tu máme 
ty ostatní, to je jejich protipól: vadná rasa a vadné smýš-
lení. Tyhle lidi musím dostat pryč. Na Východě je místa 
dost,“ zněl Heydrichův tajný projev z 2. října 1941, těsně 
po nástupu do funkce v protektorátu. K uskutečnění 
těchto vizí byl Heydrichovi našt ěstí vyměřen jen krát-
ký čas. Díky statečnosti Jana Kubiše, Jozefa Gabčíka 
a desítek lidí, kteří jim pomáhali, zemřel tento vlivný 
muž na následky zranění 4. června 1942. Bohužel s ním 
nezemřela nacistická moc nad protektorátem a velkou 
částí Evropy. Hitlera vyvedl atentát na jeho blízkého 
spolupracovníka natolik z míry, že by byl nejraději dal na 
místě vyvraždit půlku českého národa. Jen díky tomu, 
že Německá říše potřebovala Čechy jako zázemí pro 
průmysl a pracovní sílu, se tak nestalo. Teror následující 
po smrti Heydricha byl i tak děsivý a naplňoval zdejší 
obyvatele tísní a strachem. 
Rok 1942 byl skličující. Německá říše zaznamenávala 
výhry na frontách, zdejší odboj byl zdecimován vlnami 
zatýkání a tvrdou perzekucí, kterou v mnoha směrech 
ještě zdokonalil Reinhard Heydrich po svém nástu-
pu do funkce zastupujícího říšského protektora v září 
1941, kdy vyhlásil na území protektorátu stanné právo. 
V Německém Brodě byli již všichni významní odbojáři 
za mřížemi, v koncentračních táborech anebo po smrti 
– členové Obrany národa, Sokola i komunističtí před-
stavitelé. Další významný odboj se zformoval až po 
přelomovém roku 1943. Období heydrichiády proto 
probíhalo na území našeho města především ve zna-
mení stagnace, strachu a bohužel i vynucených projevů 
loajality k nacistické politice. 
V německobrodských novinách Havlíčkův kraj byl 
otištěn projev státního prezidenta dr. Emila Háchy 
z 30. května 1942. Prezident v něm mimo jiné vyslovil 
tato slova: „Pokládám za svou povinnost v této vážné 
chvíli připomenout Vám některé skutečnosti. Když pan 
Beneš tak žalostně politicky selhal, byl jsem na sklonku 
roku 1938 zvolen řádně podle ústavy třetím presiden-
tem. Český národ stál tu všemi opuštěn, Anglií a Sovět-

ským Ruskem zrazen. Tento stav zavinila politika Dr. Be-
neše, který vždy stavěl zájmy demokratickožidovského 
kapitalismu před potřeby naší národní budoucnosti.“ 
K projevu prezidenta byly v Havlíčkově kraji přidány 
články naplněné sliby a výhrůžkami, které měly zpaci-
fikovat obyvatele české kotliny. V podobném duchu se 
nesly veřejné projevy na svolaných shromážděních, kte-
ré měly odsoudit atentát na Heydricha. 
V Německém Brodě se konaly první manifestace po-
slušnosti 16. června v sále bia Radia (dříve okresní dům) 
v Dolní ulici. Zde byly uspořádány dva projevy oddanos-
ti státnímu prezidentovi a vládě s odsouzením atentátu 
na pana zastupujícího říšského protektora SS Ober-
gruppenführera a generála policie Reinharda Heydri-
cha. Prvý projev byl uspořádán o 10. hodině dopolední 
ústředním svazem průmyslníků v Praze, který zahájil 
předseda továrny J. Veselý a synové, projev pronesl ge-
nerální ředitel svazu dr. Josef Müller z Prahy. Projevu se 
zúčastnilo přes 1 000 osob. Druhý projev byl uspořádán 
ve tři hodiny odpoledne grémiem svazu obchodníků 
a živnostníků za předsednictví majitele německobrod-
ského mlýna Valenty. Projev učinil předseda svazu ob-
chodníků a živnostníků pan Konečný z Prahy za účasti 
okolo 2 000 osob. Velká účast na tak malé město. 

Projevy se nám nedochovaly a můžeme proto jen dou-
fat, že nebyly tak podlézavé jako ten, který vzešel ze 
zasedání dozorčí rady hospodářské a výrobní společ-
nosti pěstitelů brambor Sativa ze dne 20. června téhož 
roku. Deset dní po tragédii v Lidicích a čtyři dny před 
likvidací Ležáků. Členové dozorčí rady odsoudili ohavný 
čin a pachatele atentátu na Reinharda Heydricha a vy-
jádřili morální pohoršení nad zločinci a jejich pomahači 
v čele s doktorem Eduardem Benešem, politickými de-
zertéry a Židy v Londýně. Zástupci českého zemědělství 
odsuzují Beneše a jeho nejvěrnější spolupracovníky 
– Židy. Zemědělci Českomoravské vrchoviny vyjadřují 
svůj smutek nad ztrátou SS Obergruppenführera Re-
inharda Heydricha, věrného syna německé říše a sku-
tečného přítele českého lidu (einen waren Freund des 

tschechischen Volkes). Na témže zasedání odhlasovali 
přítomní zástupci svazu zvýšení ročního příspěvku ně-
meckému červenému kříži ze 70 000 K na 100 000 K. 
A aby toho nebylo málo, byla informace o snaživosti 
představitelů Sativy jimi samotnými zaslána státnímu 
ministru a po protektorovi de facto nejdůležitějšímu 
činiteli Karlu Hermannu Frankovi a projev byl zveřejněn 
v německo českém znění v časopise Osivo a sadba. Týž 
den 20. června se navíc ještě konalo další odsouzení 
atentátu opět v sále bia Radia, který uspořádal Městský 
osvětový sbor. Zasedání se účastnilo asi 800 osob z řad 
inteligence, veřejných a soukromých zaměstnanců. 
Projev zahájil ředitel ústavu pro duševně choré MUDr. 
Knap, projev za učitelstvo přednesl okresní školní in-
spektor Boh. Hrodek, dále zatímní správce reálného 
gymnázia pan Čihalík a ředitel městské spořitelny pan 
Hyrš. 20. červen 1942 tak můžeme zřejmě považovat za 
jeden z nejpotupnějších dnů z historie našeho města.
K nepovzbudivým slovům dovolím si přidat ještě jednu 
nelichotivou zprávu z tohoto období. Při příležitosti prv-
ního výročí atentátu na SS Obergruppenführera Rein-
harda Heydricha byla udělena cena Nadace na paměť 
Reinharda Heydricha německobrodskému rodákovi 
doc. dr. Josefu Klimentovi, poradci prezidenta dr. Emi-
la Háchy a autorovi kolaborantského článku o poměru 
českých zemí k Říši.
Červen 1942 byl parný a dusný nejen kvůli letním ve-
drům. Kromě projevů loajality a zničení Lidic a Ležá-
ků proběhla v tento měsíc ještě další děsivá událost. 
9. a 13. června byly zbývající židovské rodiny z Němec-
kého Brodu deportovány dvěma transporty AAc a AAd 
do Terezína. Většina z nich putovala do dalších koncen-
tračních táborů a konce války se nedožila. Ani po smrti 
jednoho ze strůjců konečného řešení židovské otázky 
nepřestala vražedná nacistická mašinerie pracovat. 
Atentát na Hitlera byl neúspěšný. Boje pokračovaly ješ-
tě dlouhé tři roky. Jaké by byly s Heydrichem, nevíme. 
Jistě ne lepší.
 Miloš Tajovský

Seznamy popravených plnily v červnu 1942 celé 
stránky novin

Časopis Osivo a sadba s kolaborantským článkem 
představitelů Sativy

Výzva v novinách Večerní České slovo k povinné účasti 
na shromáždění k odsouzení atentátu
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Z přebytku rozpočtu město opraví ulici Havlíčkovu  
a Chotěbořskou, peníze vyčlenilo i na uprchlíky z Ukrajiny

Zastupitelé rozhodli o navýšení rozpočtu na letošní rok o 66 mil. Kč. Šlo o přeby-
tek, se kterým samospráva hospodařila v loňském roce. Jasný už je i plán inves-
tičních akcí, které budou z nové části rozpočtu financovány. Obyvatelé města, 
ale i všichni řidiči a pěší, jistě přivítají opravu ulice Havlíčkova od křižovatky s uli-
cí Nerudova po obytnou zónu Rozkoš. Náklady v celkové výši zhruba 40 mil. Kč 
pokryjí rekonstrukci komunikace včetně opravy inženýrských sítí, chodníků 
a veřejného osvětlení. První část prací zahrne především opravu inženýrských 
sítí a potrvá do zimy. Poté dodavatelská firma stavbu přeruší a zároveň zprů-
jezdní. V příštím roce na jaře bude rekonstrukce pokračovat. Pro letošní rok 
město vyčlenilo 26 mil. Kč, v příštím roce by mělo proinvestovat zbývajících 
14  mil. Kč. 
V plánu investic přibyla i oprava ulice Chotěbořská. Ta se dočká především 
kompletní rekonstrukci mostku přes Cihlářský potok v  dolní části. Komunikaci 
v celé délce, tedy od Výzkumného ústavu bramborářského až po křižovatku se 
severovýchodním obchvatem, pokryje nový povrch. 

Zastupitelé mysleli i na občany z Ukrajiny
Částku ve výši 2,5 mil. Kč poskytli zastupitelé na náklady spojené s pomocí 
uprchlíkům z Ukrajiny. S těmito penězi hospodaří rada města. Ta prozatím vy-
členila sedm městských bytů, které po vybavení základním nábytkem slouží 
Ukrajincům. Stejně tak se postupně stěhují do ubytovacího zařízení na zimním 
stadionu. Do všech havlíčkobrodských základních škol začaly chodit ukrajinské 
děti. Předškolní vzdělávání zajišťuje adaptační skupina, kterou zřídilo AZ Cent-
rum – Středisko volného času. Radnice poskytuje Ukrajincům i kurzy čestiny, 
o které je velký zájem. 

Kulturní dům Ostrov majitelé prodávají, cena je příliš vysoká
Velký sál Kulturního domu Ostrov je na prodej, majitelé ho nejdříve nabídli 
městu. Ale bez pozemku, restaurace a parkoviště. Jedná se především o vel-
ký taneční sál s jevištěm a balkonovým ochozem, foyer, šatny, kanceláře, soc. 
zařízení, sklady atd.  Za objekt vlastníci požadují cenu 120 mil. Kč, která je pro 
město nepřijatelná. Ocenění dle znaleckého posudku, který si nechala zpraco-
vat radnice, činí zhruba polovinu. Zastupitelé proto rozhodli, že budou jednat 
o jejím snížení. Budova je navíc na hranici životnosti, v případě odkupu by byla 
potřebná její rekonstrukce. Jde o jediný kulturní sál v Havlíčkově Brodě, ve kte-
rém se mohou konat kulturní akce většího rozsahu. Jeho kapacita je zhruba 
800 návštěvníků. 

Město přispěje hasičskému záchrannému sboru  
na požární techniku

Na základě uzavřené smlouvy s Hasičským záchranným sborem Kraje Vyso-
čina z roku 2017 město Havlíčkův Brod poskytuje každoročně dotaci ve výši 
250 tis. Kč. „Letos použijeme peníze jako příspěvek na požární techniku, pří-
padně k nákupu nových věcných prostředků pro stanici Havlíčkův Brod,“ upřes-
nil ředitel havlíčkobrodského územního odboru Luboš Vacek .
Loni v dubnu začali hasiči vyjíždět k mimořádným událostem z nové hasič-
ské stanice na Humpolecké ulici. Své původní sídlo na ulici Žižkova opustili  
po 51 letech. Do zásahového obvodu stanice Havlíčkův Brod patří 41 obcí, 
ve kterých žije více než 43 tis. obyvatel. 

Z obchodní akademie měla být vzdělávací instituce,  
nyní o ni projevila zájem charita

Na základě zájmu oblastní charity o odkoupení budovy bývalé obchodní aka-
demie ve Štáflově ulici zastupitelé schválili záměr prodeje tohoto 100 let sta-
rého školského objektu. Ekonomická škola v něm ukončila výuku v roce 2009. 
V roce 2016 radnice rozhodla o zbourání přístavby učeben z 80. let minulého 
století, čímž se objekt vrátil do původní konfigurace. Už od roku 2009 se ale 
samospráva snažila najít vhodný způsob využití např. v podobě dlouhodobého 
pronájmu vzdělávací agentuře či prodeje budovy. Žádný z těchto záměrů se 
ale nepodařilo naplnit. V roce 2021 začalo město připravovat projekt, který by 
chátrající objekt znovu přeměnil na vzdělávací instituci za pomoci dotačních 
prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu. V obnove-
ných prostorách měly vzniknout např. učebny pro výuku cizích jazyků, přírod-
ních věd či polytechnického vzdělávání. 
Nakonec ale město od záměru upustilo a zastupitelé po dlouhé debatě schválili 
záměr jejího prodeje. Hlavním důvodem byl zájem oblastní charity o její odkup. 
Tato organizace by v objektu chtěla vytvořit zázemí pro většinu služeb provozo-
vaných ve městě Havlíčkův Brod. 
Pro prodej budovy bývalé obchodní akademie hlasovalo 16 zastupitelů z 23 
přítomných. Prodejní cena bude vycházet z odhadní ceny, která byla dle znalec-
kého posudku stanovena na 11 mil. Kč. O dalším postupu a konkrétních pod-
mínkách prodeje by zastupitelé měli jednat už na svém červnovém jednání. 
 
 Stránku připravila Alena Doležalová
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Tomáš Souček pomohl Brodu, fotbalisté 
budou mít dvě nové tréninková hřiště

V Havlíčkově Brodě vyrostou díky Tomáši Souč-
kovi dvě nová tréninková fotbalová hřiště, která 
postaví FC Slovan v místech bývalé ubytovny 
Sport u házenkářských hřišť na pravém břehu 
řeky Sázavy. Fotbalový klub zaplatí za jejich vý-
stavbu částku zhruba 40 mil. Kč, kterou získal za 
přestup původně havlíčkobrodského fotbalisty 
do anglického klubu West Ham. 
Zastupitelé už v loňském roce schválili usnesení 
ke změně územního plánu tak, aby mohla být 
hřiště na vybraném území postavena. V průbě-
hu jeho zpracování ale bylo zjištěno, že by hřiště 
zasáhla v nadměrné míře do lokálního biocentra 
v původním územním plánu. Z důvodu námitek 
orgánů ochrany přírody byla plocha hřišť zmen-
šena, do biocentra tak zasáhnou pouze plochou 
zhruba 1 500 m2. 
Po shodě všech dotčených stran zastupitelé 
schválili pořízení změny územního plánu ve 
zkráceném řízení. Proces změny by měl být ho-
tový do konce letošního roku, poté by FC Slovan 
mohl zahájit výstavbu hřišť.

Pomocí aplikace můžete nahlásit  
závady ve městě

Havlíčkobrodská radnice nabízí občanům we-
bové rozhraní, prostřednictvím kterého může 
veřenost hlásit závady ve městě. Přímo v apli-
kaci je možné si ověřit, kdo připomínku vyřizu-
je a jaký je její stav. Webové rozhraní vyvinula 
firma, která městu poskytuje podklady pro GIS 
(Geografický informační systém).
Webové rozhraní funguje prostřednictvím 
klasických internetových stránek a není tře-
ba instalace do mobilního telefonu. Na adrese  
https://hlaseni.tmapy.cz/#568414%7C19893 
zaevidujete druh závady, ke které můžete přidat 
obrázek. Tuto informaci zpracuje správce strá-
nek a následně předá k řešení příslušnému od-
boru či organizaci. Občan si může zkontrolovat, 
zda byla jeho připomínka zaevidována. Zároveň 
se u hlášení zobrazí termín, do kterého by mělo 
dojít k odstranění závady. 
Občané mohou upozornit např. na poškozenou 
lavičku, zábradlí, mobiliář na dětském hřišti, 
ale také přeplněné koše, kontejnery, či černé 
skládky.

Petrkovský zámek ožívá, je z něj nové 
česko-francouzské kulturní centrum

Na zámečku v Petrkově na Havlíčkobrodsku se 
v květnu sešli významní hosté a partneři z Čes-
ké republiky i Francie u příležitosti představení 
projektu Česko-francouzského kulturního cen-
tra, které odkazuje na život a tvorbu básníka, 
překladatele a grafika Bohuslava Reynka a jeho 
ženy, básnířky a překladatelky Suzanne Renaud. 
Petrkovský zámek, který je chráněnou kulturní 
památkou, koupil od rodiny před dvěma lety stát 
a nyní ho spravuje Památník národního písem-
nictví. Nově vzniklé česko-francouzské centrum 
připravuje kulturní programy přímo v Petrkově 
a kromě toho se podílí na řadě kulturních aktivit 
v Česku i ve Francii. Více informací naleznete na 
https://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/aktualne/.

Folklorní soubory roztančí náměstí
Členové folklorního 
souboru Kalamajka 
Havlíčkův Brod Vás 
srdečně zvou na Malý 
folklorní festival lido-
vých písní a tanců, 
který se bude konat 
v sobotu 11. června 
od 14.00 na havlíč-
kobrodském náměstí.
V odpoledních hodi-
nách vystoupí folklor-
ní skupiny Kalamajka, 
Škubánek ze Světlé 
nad Sázavou, Šáteček 
z Nymburku, Okře-
šánek z Okříšek, Stu-
dánka ze Žďáru nad 
Sázavou a zahraniční 
host DFS Podtatran-
ček ze Slovenska. 
Ve večerních ho-
dinách k poslechu 
i k tanci zahrají jed-
notlivé folklorní mu-
ziky a Horácká muzika 
ze Žďáru nad Sázavou. 
Po celou dobu akce 
budou zajištěny stán-
ky s občerstvením. 
Festival je pořádán za 
podpory města Hav-
líčkův Brod.
Budeme se těšit na 
Vaši účast.
 Folklorní soubor 
 Kalamajka 
 Havlíčkův Brod 
 (děti i dospělí)

Okolo řeky uklízelo na Havlíčkobrodsku 
700 dobrovolníků

I přes nepříznivé počasí se téměř 700 dobrovol-
níků v dubnu zapojilo do už 12. ročníku tradiční 
akce Čistá řeka Sázava na Vysočině. Stejně jako 
v předešlých letech se k úklidu připojily i ma-
teřské, základní i střední školy z  regionu. Vedle 
běžných odpadků naplavených v řece našli dob-
rovolníci v okolí Sázavy na Havlíčkobrodsku také 
např. zrezivělé kolo, plastovou židli či vyhozený 
záchod. 

 Stránku připravila Alena Doležalová



Aktivity

5ČERVEN 2022

První Koudelův talíř zahájil  
sezónu farmářských trhů

I přes deštivé počasí přilákaly první letošní farmář-
ské trhy na náměstí 7. května neočekávaný počet 
návštěvníků. V jarní nabídce nechyběly květiny, 
zelenina, sadba, bylinky, zahradní keramika, ale 
ani stánky s občerstvením, francouzským vínem 
nebo nejrůznějšími druhy koření. „Při konání far-
mářských trhů nejde o pouhý prodej regionálních 
výrobků. Každý trh se snažíme doplnit doprovod-
ným programem, který na naměstí přiláká lidi 
a příjemně doplní atmosféru celé akce,“ popisuje 
dlouholetá organizátorka Alena Čechová. 
Farmářské trhy se poprvé konaly v roce 2011, kdy 
je oživilo samo město. Od roku 2012 jejich orga-
nizaci převzala Alena Čechová, která na jejich po-
řádání získala od města grant. V roce 2013 uspěla 
v grantovém programu Hana Kachlířová a od roku 
2014 dodnes se o jejich pořádání stará znovu Ale-
na Čechová. Tato akce se stala u veřejnosti velmi 
oblíbenou. Na další farmářské trhy se můžete těšit 
až do října každou první sobotu v měsíci. Poslední 
podzimní trh uzavře sezónu 22. října. Více informa-
cí o prodejcích a doprovodném programu najdete 
na www.koudeluvtalir.muhb.cz.

8. květen připomněl 77. výročí konce války 
Památku padlých uctili zástupci města spolu s ob-
čany, kteří si společně s nimi přišli připomenout 

konec druhé světové války do parku Budoucnost. 
Věnce položilo vedení města také k pomníku v Láz-
ničkově stráni, na Novém hřbitově a na hřbitově 
ve Svatém Kříži.

Jarní Trh řemesel rozzářil  
Havlíčkovo náměstí i jeho okolí

Hezké počasí doprovázelo sváteční den 8. května, 
kdy od rána Havlíčkovo náměstí ožilo tradičním 
Trhem řemesel. Nepřebernou nabídku rukoděl-
ných výrobků doplňovala ukázka řemesel. Největší 
fronty ale stály u stánků s nejrůznějšími druhy jídla 
a pití, které trhům dodaly na parádě. Zboží nejrůz-
nějšího charakteru v bezmála dvou stovkách stán-
ků oslovilo tisíce návštěvníků ze širokého okolí. Ne-
chyběl ani doprovodný program pro děti i dospělé 
v podobě koncertů i představení pro nejmenší.

Program oživil i koncert OPSO  
v altánku v parku Budoucnost

Pražský originální synkopický orchestr doplnil hu-
dební program v parku Budoucnost. Tento přední 
profesionální orchestr, zabývající se autentickou 
interpretací raného amerického jazzu, blues a ta-
neční hudby 20. let, přijal pozvání Okrašlovacího 
spolku Budoucnost do Havlíčkova Brodu na jarní 
Trhy řemesel už po několikáté. 

Den vítězství zakončil koncert  
Dagmar Peckové a jejích hostů

U příležitosti výročí Dne vítězství se v sále Měst-
ského divadla a kina Ostrov uskutečnil slavnostní 
koncert Dagmar Peckové. Slavná operní pěvkyně 
si pozvala hosty, kterými byli mezzosopranistka 
Marie Svobodová a klavírista Karel Vrtiška.

 Připravila Alena Doležalová

Žáci zkoušeli pokrmy se zavázanýma očima,  
školy i školky se zapojily do Dne zdraví

Den zdraví každoročně připadá na 7. duben a v kalendáři ho možná ani neob-
jevíte. V ten den si svět připomíná založení Světové zdravotnické organizace 
WHO. V rámci projektu „Udržitelný Havlíčkův Brod v roce 2022“ se připojilo 
také město Havlíčkův Brod.
V dubnu  proběhl Den zdraví v MŠ Korálky Havlíčkův Brod na pracovišti Pro-
kopa Holého. Během celého dopoledne si děti volily z pestré nabídky aktivit 
zaměřených na zdravý životní styl. Hrály si na obchod s potravinami, vařily, 
kreslily, lepily koláž, diskutovaly o zdravých potravinách, nacvičovaly správné 
dýchání. Na závěr dopoledne si děti dopřály ZDRAVOU HOSTINU „Nejvíce 
se jim líbila výroba pomazánky z Lučiny a zeleniny a příprava zeleninového 
a ovocného talíře, při kterých děti strouhaly, krájely, míchaly, zdobily a nako-
nec ochutnávaly. Děti byly zaujaté a spokojené. Celé dopoledne uteklo jako 
voda,“ doplnila paní učitelka Jana Slavíková. 
Den zdraví proběhl koncem dubna také na Základní a Mateřské škole Koneč-
ná Havlíčkův Brod, kdy se zapojily celkem čtyři třídy a aktivity a nápady byly 
velice rozmanité.
Žáci 6. třídy vytvářeli zdravější variantu oblíbených dezertů. V badatelské práci 
se zaměřili na nejčastější „zabijáky“, jako jsou glukózo-fruktózový sirup a hlav-
ně palmový olej, který má dopad na zdraví nejen jako ingredience v potravi-
nách, ale i jako důvod likvidace životního prostředí. Žáci 9. třídy se zaměřili na 
přípravu zdravého jídla, vzájemně si doporučovali recepty z ovoce, zeleniny, 
luštěnin a dalších zdravých potravin. Protože ke zdravému jídlu patří nezbytný 
pohyb, vydali se následně na zdravotní procházku. 
Školáci ze speciálních tříd projektový den zahájili rozcvičkou, dále se věnova-
li křížovkám a osmisměrkám na téma zdravá výživa. Výtvarná část projektu 
byla zaměřena především na rozdělení „zdravého – nezdravého“ způsobu 
stravování a byla doplněna o jednoduchou výtvarnou aktivitu „zavařovací 
sklenice“ pro nejmladší spolužáky. Velice zajímavou a vítanou aktivitou byla 
ochutnávka rozmanitých druhů potravin se zavázanýma očima.

Široká veřejnost má možnost v rámci kampaně i tento rok bezplatného 
testování na HIV. To probíhá každou první středu v měsíci od 16–19 hodin 
v AZ Centru ve 2. patře. Testování zajišťují sociální pracovnice a zdravotní se-
stra z R-R Vysočina a bude probíhat až do konce roku.
Aktivity osvětové kampaně Den zdraví jsou finančně podpořeny Krajem Vy-
sočina z Fondu Vysočiny a budou ukončeny Dnem zdraví v průběhu měsíce 
června v Senior pointu, kde bude mít každý možnost si nechat zjistit hodnotu 
cholesterolu a cukru v krvi a změřit množství tuku v těle (BMI).
 Marie Kudrnová
 koordinátorka projektu Zdravé města a místní Agenda 21
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Mladí kuchaři z Havlíčkova Brodu se na mezinárodní soutěži 
ve Francii neztratili

Trophée Mille je soutěž žáků středních gastronomických škol, která probíhá 
ve Francii pod záštitou významného představitele francouzské gastronomie 
pana Philippa Milla, šéfkuchaře hotelu Domaine Les Crayéres v Remeši, 
který získal v letech 2011 a 2012 dvě michelinské hvězdy.
Dne 6. listopadu 2021 proběhlo v jihlavském Cityparku druhé kolo Trophée 
Mille Česká republika. Utkalo se osm dvoučlenných týmů z gastronomic-
ky zaměřených škol České republiky. Žáci Obchodní akademie a Hotelové 
školy Havlíčkův Brod Věra Schusterová a Martin Havlíček obstáli v obrovské 
konkurenci skvěle. Vybojovali první místo a s tím spojený postup do mezi-
národního kola Trophéé Mille 2022.
21. března 2022 ve francouzské Remeši připravili mladí gastronomové 
z Havlíčkova Brodu slaný pokrm pod názvem Konfitovaný pstruh v sádle, 
terina ze pstruha, pečená bramborová trubička s houbami, zelenina ve 
sladkokyselém rozvaru, smetanová omáčka s bylinkovým olejem a sladký 
pokrm Vanilková eclair s jablky, mučenka, sorbet z hroznového vína. 
Ve velké mezinárodní konkurenci skončil tým, který reprezentoval Českou 
republiku, na čtvrtém místě a získal speciální cenu Philippa Milla a nabídku 
stáže v jeho restauraci v Remeši.
Mezinárodní kolo této soutěže se poprvé odehrálo také v servisu. I v této 
náročné oblasti se ctí obstála žákyně Obchodní akademie a Hotelové školy 
Havlíčkův Brod Veronika Kouparová. Kromě testu obecných znalostí muse-
la před komisí vykostit pstruha, otevřít a prezentovat víno z oblasti Cham-
pagne, nabídnout francouzské sýry a orientovat se v pravidlech stolování.
Z mezinárodního úspěchu se radovali také učitelé odborného výcviku 
Bc. Daniel Toman a Leoš Kubeš, kteří společně se žáky věnovali přípravě na 
soutěž řadu hodin a považují nabyté zkušenosti a vzniklé přátelské vztahy 
za velký přínos pro další práci.
 Marie Mrázová, Obchodní a Hotelová škola

Žáci z Wolkrovky v soutěži  
Hledáme nejlepšího Mladého chemika České republiky

Soutěž odstartovala v říjnu 2021 a její základní kola probíhala v pěti krajích, 
a to v Libereckém, Středočeském, Královehradeckém, Pardubickém a v Kraji 
Vysočina. Účastnilo se jí více než 6 000 žáků devátých tříd ze 173 základních 
škol. Soutěžili nejen jednotlivci, ale v rámci projektů i celé kolektivy. Podle 
výsledků žáků byly hodnoceny i školy.
Do projektové části se z naší školy zapojila děvčata ze třídy 9.B a 9.C ve 
složení: Anna Drozdová, Nela a Aneta Caklovy, Natálie Opyrchal, Adéla 
Němcová, Kristýna Lendyelová, Viola Hušková, Eliška Kubátová, Karolína 

Stehlíková, Alena Vavřičková a Julie Vencová. Letošním tématem bylo – 
„Chemické látky v živé přírodě.“ Žákyně zpracovaly projekt na téma Tajem-
ství biochemie. Musely prostudovat organickou chemii, věnovaly se stavbě 
a významu kolagenu, elastinu a keratinu. Porovnávaly přírodní i kosmetické 
produkty. 9. 3. 2022 pak proběhly prezentace projektů. Náš tým odprezen-
toval skvěle. 
V soutěži jednotlivců naši školu reprezentovali Adéla Němcová, Matěj Srb 
a Julie Vencová. Letošní konkurence byla obrovská a probojovat se dvěma 
koly do finále představovalo velký úspěch. Povedlo se to Matěji Srbovi.
Finále jednotlivců proběhlo 16. 3. 2022 na SPŠCH v Pardubicích. Finalisté 
museli vypracovat dvě laboratorní úlohy a odborná porota prověřila i jejich 
praktické dovednosti. 
A konečně přišel den D. 6. 4. 2022 jsme se v pardubickém ABC klubu dočkali 
slavnostního vyhlášení výsledků. A jak jsme dopadli?
V kategorii projektů náš tým obsadil 2.místo. 
V kategorii jednotlivců se Matěj Srb umístil na 23. místě. V kategorii škol 
získala ZŠ a MŠ Wolkerova 4. místo.
Všem soutěžícím blahopřejeme k dosaženým výsledkům, děkujeme za vy-
nikající reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu. 
Kompletní výsledky všech kategorií a fotogalerie ke stažení jsou již umístěny 
na www.mladychemik.cz
 Marie Skálová, ZŠ Wolkerova

Havlíčkobrodská nemocnice se zapojila do pilotního projektu 
na včasné zachycení karcinomu plic

Karcinom plic je nejčastější typ nádorového onemocnění plic. „Může být 
částečně geneticky podmíněn, ale hlavní příčinou vzniku jsou vnější fak-
tory, zejména kouření. Část populace má bezpříznakový průběh a dostaví 
se k lékaři pozdě, v době, kdy nelze již nádor operativně řešit,“ popsala 
primářka plicního oddělení Romana Švecová.
Primárním cílem časného záchytu karcinomu plic je včasná a přesná dia-
gnóza daného onemocnění, která povede v kombinaci s vhodnou nava-
zující léčbou ke snížení mortality v důsledku tohoto onemocnění. Časný 
záchyt onemocnění bude dále spojen s programem odvykání kouření, což 
by mělo přispě k snížení nádorové i nenádorové morbidity. Důležité je za-
chycení karcinomu v rané fázi onemocnění, kdy má léčba největší účinek 
a nádor je operovatelný a bez metastáz v okolních tkáních.
Projekt se týká osob, kterým je mezi 55 až 74 lety a kouří dvacet a více let 
dvacet cigaret denně. Mohou to být i ti, kteří přestali kouřit před méně 
než 10–15 lety, ale byli to denní kuřáci dvaceti cigaret po dobu dvaceti let 
nebo třeba čtyřiceti cigaret po dobu deseti let.

Cílová skupina populace:
Věk: 55–74 let.• 
Současní nebo bývalí kuřáci.• 
20 a více balíčkoroků.• 
U současných kuřáků ochota přestat kouřit.• 
Ochota být zařazen do programu časného záchytu karcinomu plic.• 

Podmínky vstupu do programu:
Doporučení od praktického lékaře. • 
Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů a řádně vyplněný • 
dotazník (bude vydán na plicní ambulanci).
Objednání se do plicní ambulance 569 472 450.• 

Pacient bude v naší ambulanci objednán k funkčnímu vyšetření, RTG plic 
a následující den bude pozván k zhodnocení výsledků a vyšetření pneumo-
logem. 
 Petra Černo, tisková mluvčí nemocnice Havlíčkův Brod
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Od 1. července 2022 do sběrných dvorů pouze 
s odpadovou kartou a občanským průkazem!

Od ledna 2022 se změnily podmínky pro vstup do obou sběrných dvorů 
města a občané města se musí při vstupu prokázat odpadovou kartou. 
Doposud však bylo vydáno jen přes 4 ti síce odpadových karet. 
Při předložení odpadové karty je načten QR kód a obsluze se ukáže kon-
krétní domácnost. Obsluha zaznamená, se kterými odpady občan do 
sběrného dvora přijíždí (plast, papír, kov, nápojový karton, objemný od-
pad, oděvy, izolační materiál – polystyren, nebezpečný odpad, jedlé oleje 
a tuky, bioodpad, dřevo). Množství odpadu a hmotnost není zatí m přesně 
zjišťována. Město připravuje sledování hmotnosti  dováženého odpadu, 
jeho evidenci a zejména přiřazení k dané domácnosti , jejíž kartou se ob-
čan při vstupu na sběrný dvůr prokázal.
Průběžnou analýzou používání odpadových karet byly toti ž u některých 
domácností  zjištěny významně vyšší počty návštěv sběrného dvora. Např. 
během prvních tří měsíců roku dokázala jedna domácnost žijící v bytě 
na sídlišti  navští vit sběrný dvůr 49×. Zaznamenány byly i četnější vstupy 
u některých občanů, kteří mají v místě bydliště sídlo nebo provozovnu 
pro podnikatelskou činnost. Četnost vstupů ani množství odpadů není ve 
sběrných dvorech zatí m limitováno, ale vyšší četnost vstupů na sběrné 
dvory je a bude přezkoumávána. U vybraných podnikatelských subjektů 
proběhne kontrola podle zákona o odpadech, zda jako původci odpadů 
plní povinnosti  podle zákona. Podnikající osoby mohou sběrný dvůr vyu-
žívat, ale všechny dovezené odpady se musí zvážit a zaplati t dle ceníku. 
Na četnější návštěvy sběrných dvorů zejména s objemným odpadem lze 
nahlížet i tak, že ten, kdo odkládá více odpadů, než je pro domácnost 
běžné a může vůbec vyprodukovat, proti zákonně využívá systém města 
a právo na odložení odpadu daného občana na sběrném dvoře tak ne-
musí být respektováno. Takový občan se vystavuje nebezpečí zablokování 
odpadové karty.
Při kontrolách přímo ve sběrných dvorech bylo zjištěno, že dochází 
k půjčování odpadových karet obyvatelům okolních obcí nebo podni-
katelům. Upozorňujeme, že odpadová karta je přenosná pouze v rámci 
domácnosti  pro odpad, který vznikne v bytě či rodinném domě! Někteří 
přijíždějící na dvorech netřídí odpad do určených kontejnerů a vše vyha-
zují do kontejneru na směsný komunální odpad. Takové nakládání s od-
pady je rovněž nepřípustné, protože zákon o odpadech ukládá povinnost 
třídit odpad. Jednoznačně nejvzornějšími návštěvníky sběrných dvorů 
jsou senioři, kteří dovezené odpady pečlivě roztřídí.
Občany města upozorňujeme, že od 1. července 2022 bude vstup do 
sběrných dvorů umožněn výhradně jen s odpadovou kartou a občan-
ským průkazem! Původně uváděný termín do konce února byl prodlou-
žen, aby se o novince dozvědělo co nejvíce občanů a měli dostatečný čas 
si odpadovou kartu zařídit. Občanský průkaz bude sloužit k ověření trva-
lého pobytu z důvodu zjištěného zneužívání sběrných dvorů při odkládá-
ní odpadů. V případě zjištění neoprávněného použití  odpadové karty 
nebude umožněn vstup do sběrných dvorů a odpadová karta bude pře-
dána městskému úřadu k dalšímu řešení.
V případě, že občan přijíždí se zpoplatněným odpadem (např. stavební 
odpad), obdrží na vstupu do sběrného dvora průvodku a jede rovnou 
k váze v horní části  sběrného dvora, kde mu odpad zváží a na místě zaplatí  
dle schváleného ceníku.
Do obou sběrných dvorů mohou občané bez ohledu na jejich trvalý po-
byt ukládat bezplatně vyřazené elektro, zářivky a baterie v rámci zpět-
ného odběru vyřazených výrobků.
 Připravil odbor ŽP

Ohlédnutí  za tradičním Vítáním ptačího zpěvu 
V sobotu 7. května 2022 se pod zášti tou České společnosti  ornitologické 
ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, městem Havlíč-
kův Brod a Stanicí Pavlov, o.p.s. uskutečnilo po dvouleté odmlce v brzkých 
ranních hodinách tradiční „Vítání ptačího zpěvu“. I přes nepřízeň počasí se 
u základní školy V Sadech v Havlíčkově Brodě ve 4 hodiny ráno sešlo 27 mi-
lovníků přírody a vydalo se městským parkem směrem k řece Sázavě, a dále 
pak proti  proudu Pivovarského potoka až k Pivovarským rybníčkům na „lov 
ptactva“ všeho druhu. Lovilo se však pouze za pomoci dalekohledů, fotoa-
parátů a sítí . Účastníci mohli pod vedením Ing. Václava Hlaváče a Mgr. Petry 
Hulvové slyšet nebo  vidět téměř 40 druhů ptáků. 
Neopakovatelnou atmosféru přinesly jako vždy chvíle před rozedněním, 
kdy zpěv ptáků není rušen hlukem dopravy. V té době dominoval zpěv 
kosů, později se přidávali rehci domácí, drozdi, divocí holubi a řada dalších. 
Mezi pozorovanými druhy nechyběl ani zvonek zelený, který je ptákem 
roku 2022. Na konci trasy výletníci sledovali ukázku odchytu a kroužkování 
ptáků. Do sítí  se podařilo odchyti t napříklůad budníčka menšího, strnada 
rákosního a obecného nebo pěnici černohlavou. 
Celá procházka byla zakončena ukázkou několika ptačích chovanců ze Sta-
nice Pavlov, o.p.s. (dvě mláďata sovy puští ka obecného a mládě mladého 
krkavce velkého). 
Akce byla realizována v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

Plané rostliny na talíři
V sobotu 4. června proběhne společně s Farmářskými trhy Koudelův talíř 
na Havlíčkově náměstí  v Havlíčkově Brodě vzdělávací akce „Plané rostliny 
na talíři“. Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola, středisko Horní Krupá si 
pro vás v čase od 8 do 12 hodin připraví ochutnávky a ukázky planých rost-
lin v teplé a studené kuchyni. Akce je realizována v rámci projektu Zdravé 
město a místní Agenda 21. Přijďte ochutnat! Odbor ŽP

 

PLANÉ ROSTLINY NA TALÍŘI 
 

Havlíčkovo náměstí v Havlíčkově Brodě 4. června 2022, 8 – 12 hodin 
 

Ochutnávky a ukázky planých rostlin v teplé a studené kuchyni pro veřejnost  
připraví Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola, středisko Horní Krupá. 

Akce probíhá společně s Farmářskými trhy Koudelův talíř. 
Přijďte ochutnat! 

 

    
 

Termíny veřejných jednání výborů zastupitelstva města v měsíci ČERVEN 2022

Jednání ZM se bude konat 13. 6. 2022 od 14.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Havlíčkův 
Brod, Havlíčkovo náměstí 57. Usnesení rady a zastupitelstva města naleznete v plném znění 
na www.muhb.cz v sekci Město a samospráva.

9. 6. Výbor pro školství a volnočasové akti vity 15.00 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.
15. 6. Výbor pro sociální a zdravotní problemati ku 15.00 hod. MěÚ V Rámech
16. 6. Výbor pro životní prostředí 16.00 hod. v terénu (bude upřesněno)
21. 6. Výbor pro cestovní ruch, média a kulturu 16.00 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.
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Sport

Jiskra ocenila nejlepší sportovce roku 2021
Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod po roční ko-
ronavirové pauze na začátku května vyhlašovala nejlepší 
sportovce uplynulého roku. Na vyhlášení byly také pře-
čteny zprávy o činnosti jednotlivých oddílů. Nejlepším 
sportovcem celé Jiskry byl vyhlášen mladý talentovaný 
řeckořímský zápasník Artur Sarkisjan. Artur je mistr re-
publiky v kategorii kadetů do 110 kg. Jako reprezentant 
České republiky se účastnil mnoha mezinárodních tur-
najů. V reprezentačním dresu dosáhl nejlepšího výsled-
ku nejprve na Mistrovství Evropy v Bulharském Samoko-
vu do 110 kg, kde obsadil 5. místo, a vrcholem roku 2021 
bylo Mistrovství světa kadetů v maďarské Budapešti, 
kde obsadil 3. místo. Nejlepším oddílem je pak družstvo 
kadetek oddílu volejbalu. 
Vyhlášeni byli také nejlepší sportovci jednotlivých oddí-
lů, čestní členové a osobnost TJ, které v letošním roce 
oslaví své životní jubileum a jsou stále aktivními členy 
nebo funkcionáři Jiskry. 

Slovan boduje před domácím publikem
Divizní fotbalisté havlíčkobrodského Slovanu se v dubnu 
dvakrát představili na domácím trávníku a v obou přípa-
dech nabídli fanouškům vítěznou podívanou. Ždírecký 
Tatran Broďáci porazili nejtěsnějším možným výsledkem 
1:0, když jedinou branku utkání vstřelil Roman Turek. 
Výhru zaznamenal Slovan i poslední dubnovou sobotu, 
kdy Na Losích porazil Polnou 2:1. Brodským fotbalistům 
se naopak nedařilo na hřištích soupeře – ve Velké Bíteši 
prohráli 1:2, z Bystřice nad Pernštejnem si přivezli prohru 
2:3. Po dvaceti kolech tak Slovanu patřila se šestadvaceti 
body sedmá příčka divizní tabulky.

Michal Prášek na Jarní ceně Brna
První letošní závod Alpsko-jadranského šampionátu 
a Mezinárodního mistrovství CAMS se jel na Masary-
kově okruhu jako Jarní cena Brna. Na startu nechyběl 
ani havlíčkobrodský závodník Michal Prášek začínající 
18. sezónu v barvách týmu Roháč & Fejtas motoracing. 
Kvalifikace se mu vydařila a s časem 2:03 si vyjel pole-
position pro všechny čtyři závody. 
Největším vrcholem závodního víkendu byl pro Práška 
druhý závod Alpe Adria Superbike, kdy se s Michalem 
Fillou přetahoval o vítězství až téměř do cíle. Prášek své-
ho jmenovce předjel v poslední zatáčce a závod velmi 
těsně vyhrál. „Závodní víkend pro nás dopadl skvěle, ze 
čtyř závodů jsem dvakrát vyhrál a dvakrát dojel těsně 
druhý. Těší mě také nejrychlejší kolo z celého závodní-
ho víkendu ze všech tříd, které bylo v kvalifikaci 2:03.4 
a v závodě 2:03.8,“ neskrýval radost Michal Prášek. 

Brod opět hostil stáž Okinawa Kobudo
Poslední dubnový víkend hostila tělocvična Gymnázia 
Havlíčkův Brod po téměř dvouleté koronavirové pauze 
stáž Okinawského Kobudo. Tou úspěšně pokračuje už 
více než desetiletá tradice konání v našem městě. „Oki-
nawa Kobudo je jedno ze dvou bojových umění, které 
v České republice reprezentuje Česká federace Okinawa 
Karate a Kobudo. 
Okinawa Kobudo je bojové umění z Okinawy, které do-
plňuje karate o trénink se zbraněmi. Této stáže se nezú-
častnili pouze cvičenci z České republiky, ale také ze Slo-
venska,“ popisuje sensei Jan Kopecký, který na semináři 
vedl výuku a je hlavním instruktorem a pokračovatelem 
svého učitele z Okinawy – rodiště karate a kobudo. Tré-
ninky byly zaměřeny na nácvik dovedností s dlouhými 
zbraněmi (Nunti, BO – dlouhá tyč) a segmentovými 
zbraněmi (Nunchaku, Sansetsukon – trojdílná hůl). Cí-
lem byla rovněž i průprava adeptů na zkoušky na mis-
trovské stupně (černé pásy).

Florbaloví dorostenci slaví velký úspěch
Havlíčkobrodští florbalisté vyrazili v závěru dubna do 
Ostravy, kde v rámci Mistrovství ČR změřili své síly se 
špičkou dorostenecké kategorie. Ve čtvrtfinále narazili 
na tým z Náchoda. Pro havlíčkobrodské hráče naprosto 
neznámý soupeř, od kterého nevěděli, co čekat. V po-
lovině zápasu vedl soupeř z Náchoda už 3:1, Draci ale 
ukázali, že mezi elitou nejsou náhodou a dokázali stav 
utkání otočit. Soupeř nakonec dvě minuty před kon-
cem utkání dokázal vyrovnat na konečných 4:4.

Druhý zápas se vyvíjel stejně jako ten první. Ani jeden 
z týmů nechtěl udělat chybu a hra byla velice vyrov-
naná. Od poloviny utkání jakoby soupeři docházely síly 
a havlíčkobrodští florbalisté tak získávali více ze hry. Ži-
votní trefu zaznamenal Bureš, který střelou 25 vteřin 
před koncem utkání poslal Draky do semifinále.
V semifinále čekal na Draky domácí tým 1. SC TEMPISH 
Vítkovice. V zápase Davida s Goliášem havlíčkobrodští 

hráči nedali soupeři nic zadarmo. Vítkovice ale nako-
nec využily rozložení sil a utkání ovládly 6:2. V souboji 
o bronzové medaile vyzvali havlíčkobrodští florbalisté 
Tatran Střešovice. Poklidné utkání ve vysokém tempu 
si ale soupeř pohlídal. Draci už neměli potřebné síly 
na zdramatizování utkání a soupeři z hlavního města 
podlehli 8:2.
Draci tak obsadili konečné 4. místo v republice v doros-
tenecké kategorii. „Klukům patří obrovské díky! Jsem 
neskutečně hrdý, že jsem mohl vést tento tým. Kluci si 
dokázali, že dokážou hrát vyrovnané zápasy s kýmkoli. 
Tento úspěch docení až čas,“ neskrýval radost trenér 
Patrik Kučera, který smeknul i před všemi rodiči a fa-
noušky.

Hroši zahájili softbalovou Extraligu
Slavnostní zahájení softbalové sezóny v Hippos aréně 
obstaral zápas juniorů s reprezentačním výběrem ka-
detů ČR do 16 let, který hraje Extraligu juniorů v rámci 
přípravy na Mistrovství Evropy. Domácí Hroši potvrdili 
roli favorita a připsali si do tabulky Extraligy první dvě 
výhry 7:0 a 7:0.
Muži vstoupili do nového ročníku extraligy na hřišti 
pražského Spectra. V obou zápasech nedokázali mladí 
brodští nadhazovači čelit síle zkušených pálkařů domá-
cích. Navíc jim nepomohla ani často chybující obrana 
Hrochů, výsledkem byly dvě jasné výhry domácích 9:4 
a 14:5. V domácí Hippos aréně pak přivítali další praž-
ský celek Joudrs. V úvodním zápase se hosté předvedli 
ve velmi dobrém světle. Nadhazovač Matěj Macas pod 
vedením zkušeného catchera Bartoloměje Řízka dovedl 
tým k první výhře v sezóně. Hroši postupně budovali ná-
skok a do předposlední směny šli za vedení 4:1. Joudrs 
ale dvěma homeruny srovnalo před dohrávkou šesté 
směny na 4:4. V dramatické koncovce s notnou dávkou 
štěstí už Hroši vedení 6:5 udrželi. V odvetě se střídající-
mu nadhazovači příliš nedařilo a Hroši vysoko prohráli.
Nejvyšší soutěž zahájili i kadeti. V úvodním kole Su-
perligy na hřišti pražských Joudrs nenašli přemožitele 
a připsali si do tabulky důležité body potřebné pro po-
stup na MČR.

Zápasnické medaile z MČR i zahraničí
V závěru dubna se v Chomutově konalo mistrovství Čes-
ká republiky mužů v zápase řecko-římském. Devítičlen-
ná brodská výprava pod vedením trenéra Zdeňka Švece 
vybojovala celkem tři tituly Mistr České republiky, čtyři 
stříbrné a jednu bronzovou medaili. V soutěži družstev 
obsadila TJ Jiskra HB první místo. 
Velké ceny města Borohrádku se v konkurenci 196 chlap-
ců z 18 oddílů z celé republiky zúčastnili i Broďáci pod ve-
dením trenérů Tomáše Šimka a Radka Satrapy. Sestava 
tvořená 33 závodníky přivezla celkem šestnáct medailí. 
Na začátku května se v dánském Koldingu konal mezi-
národní turnaj, kterého se zúčastnilo 39 oddílů z osmi 
států. Nechyběla ani havlíčkobrodská výprava pod tre-
nérským vedením Tomáše Šimka a Radka Satrapy. Tři-
náct zápasníků dokázalo vybojovat deset cenných kovů. 
Brodskou účast na turnaji navíc rozšířil nadějný rozhodčí 
Matěj Zvolánek.

 Stránku připravil Ondřej Rázl
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Jan Šedý

Jan Šedý je havlíčkobrodskou házenkářskou legendou. V rámci jeho dlou-
holeté činnosti v TJ Jiskra Havlíčkův Brod získaly házenkářky sedm titulů 
mistryň republiky, jako hráč i trenér se ale celý život zasazoval o rozvoj 
házené nejen u nás. V březnu oslavil své devadesáté narozeniny.

Bezprostředně po mém příchodu mi Jan Šedý ukazuje dárky, kterými byl 
obdarován svými přáteli i rodinou. Mezi nimi je i obsáhlá kniha, do které 
přispěly jak současné hráčky, tak bývalé – tím získal náš rozhovor neza-
měnitelný tón, který jednoznačně vypovídá o profesním respektu, který si 
v Havlíčkově Brodě jako trenér ženského týmu národní házené vybudoval.
Jan Šedý se narodil 4. 3. 1932 v Okrouhlických Dvořácích, tehdy samostatné 
obci, která je dnes součástí Havlíčkova Brodu. Na otázku, zda někdy zvažo-
val život v jiném městě, odpovídá, že jeho patriotismus je příliš silný. „Jsem 
pořád Broďák,“ odpovídá na otázku, zda někdy zvažoval přesun do jiných 
koutů republiky. Ten by se – vzhledem k pracovním povinnostem spojených 
s několika vrcholovými funkcemi – nabízel. 
K házené ho přivedl jeho starší bratr Miroslav. Pan Šedý konstatuje, že za-
čátky mužstva na fotbalovém hřišti Atleticko-fotbalového klubu Němec-
ký Brod v Borové byly náročné. Trenér a tým museli po každém tréninku 
a utkání odstranit branky a lajnování, aby předali fotbalistům hřiště v pů-
vodním stavu. Dalším úskalím byla minimální finanční podpora házené. 
„Museli jsme například vykládat vagony, abychom si mohli dovolit koupi 
nových dresů, jindy bylo nutné si od fotbalistů vypůjčit staré kopačky.“ K za-
financování činnosti mužstva sloužil i mimořádně úspěšný sportovní ples, 
jehož výtěžek byl pro oddíl jedním ze zásadních zdrojů příjmů. Přes všechny 
překážky, se kterými se hráči museli srovnat, Jan Šedý přiznává, že zájem 
o sport převážil. „Házená finanční zajištění v žádném případě neměla, ale 
bylo nám jasné, že bez toho to nejde.“ Vytrvalost se vyplatila – se vstupem 
ženského týmu do první ligy se zvedla i popularita, které se sport těšil. 
Tým se přesunul z Borové na Žižkov, do Kotliny a později na sokolské hřiště 
v místech, kde dnes stojí obchodní dům Alej. To bylo i díky úspěchům týmu 

rekonstruováno, byly zde postaveny nové střídačky a oddíl tak získal o něco 
komfortnější hrací plac. S financováním provozu a údržby sportovních zaří-
zení později pomáhalo město, podařilo se postavit sportovní halu a kabiny 
pro házenou.
I své trenérské začátky prožil Jan Šedý se svým bratrem Miroslavem. „Roz-
hodli jsme se, že se osamostatníme a založíme svůj oddíl. Absolvoval jsem 
Státní školu v házené v Litvínově a poté jsem získal kvalifikaci trenéra II. třídy 
v Nymburku, kde jsem se každoročně zúčastňoval semináře ligových trené-
rů. Jako trenéři jsme si vše zajišťovali sami, včetně funkcionářské činnosti.“ 
Té se pak pan Šedý věnoval i nadále, jako člen výkonného výboru Svazu 
národní házené v Praze, dále jako předseda havlíčkobrodského oddílu há-
zené a další z funkcí, které zastával v letech 1990 až 2007, bylo předsednic-
tví Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod. Přiznává, že přítomnost na 
jednáních, která se oddílu týkala, považoval za velmi důležitou, stejně tak 
vnímal jako svou povinnost jednat v jeho prospěch. Pod jeho pečlivým ve-
dením zažila havlíčkobrodská házená mimořádně zdařilé období, kdy jeho 
svěřenkyně získaly sedmkrát titul mistryň České republiky a osmkrát vyhrá-
ly Český pohár. 
Jan Šedý se mimo jiné věnoval i tréninku reprezentačního družstva Čech, 
které soupeřilo v tradičních mezizemských utkáních národní házené s mo-
ravským týmem. 

Své hráčky podle svých slov vedl pevnou rukou. „Snažil jsem se, aby se do-
držoval režim. To, že kolektiv udržíte takový, jaký má být, a všichni chtějí 
něco dokázat, způsobuje, že se v něm udrží jen ty hráčky, které jsou oprav-
du cílevědomé.“ Nasazení družstva odpovídá i fakt, že trénovalo netradič-
ně často, tedy třikrát týdně. „Měli jsme cíle, chtěli jsme vyhrát. A vyhrávali 
jsme.“ Soudržnost týmu považuje za jeden hlavních aspektů kolektivního 
sportu, a velké motivaci hráček připisuje i úspěchy, kterých dosáhly. Zmiňu-
je, že se s házenkářkami dodnes pravidelně setkává. „Setkali jsme se takto 
již 136krát. Úvodem je seznámím s činností oddílu. Říkám jim: Vy pocházíte 
z házené, musíte vidět, jak házená v Brodě pokračuje. Z internetu či z tisku 
si zjistím výsledky všech družstev, mužů i žen, a s výsledky je seznámím, 
protože chci, aby pořád cítili vztah k prostředí, ze kterého vzešli.“ Se součas-
ným vedením oddílu je spokojen. „Brodský oddíl má zastoupení ve všech 
mužských a ženských hráčských věkových kategoriích, a to mi dělá radost. 
Že žije a že je aktivní.“
Ačkoliv Jan Šedý po celou dobu mluví o házené se zápalem, je důležité se 
ohlédnout i za osobním životem. Tím není jenom házená, i když program 
rodiny vždy ovlivňovala, jak říká. „V pondělí, ve středu a v pátek byly trénin-
ky, v pondělí večer byla schůze výboru oddílu, v sobotu a v neděli utkání, 
jednou měsíčně schůze Výkonného výboru Svazu národní házené v Praze, 
občas jednou měsíčně schůze Krajského výboru národní házené v Hrad-
ci Králové, a tak pro rodinné záležitosti zbýval pouze čtvrtek odpoledne.“ 
O rodině mluví s láskou. S ženou Dagmar, kterou poznal díky házené, má 
dva syny – Jana a Milana – a vnuky Jana, Jakuba, Matěje a Mikeše. „Synové 
a vnuci nám dělají velkou radost,“ usmívají se manželé Šedí. „Nejradši jsme, 
když se všichni sejdeme. Scházíme se o Vánocích a při významných příleži-
tostech – například při naší zlaté a diamantové svatbě.“
S manželkou se také shodnou na tom, že je zajímá život města a aktivně 
mu přihlížejí. Na závěr našeho rozhovoru mi Jan Šedý ukazuje knihu, kte-
rou právě čte. Je jí publikace Havlíčkobrodský poutník aneb Havlíčkovým 
Brodem a jeho okolím ze všech stran. Pan Šedý konstatuje, že je skutečným 
havlíčkobrodským patriotem, a tímto návratem k začátku hovoru se záro-
veň dostáváme k jeho konci.
 Veronika PlíhalováTým, který v roce 1967 postoupil do I. ligy

Jan Šedý a mistryně republiky, 1984 
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Slovo zastupitele

Čas neúprosně běží, jsou za námi čtyři roky 
volebního období, a je možná ta pravá chví-
le zamyslet se a rekapitulovat. Na pozici mís-
tostarosty pro školství, kulturu, sociální oblast 
a projektové řízení jsem nastupoval s tím, že 
mojí prioritou bude naplňování volebního pro-
gramu, který jsme sestavili společně s hnutím  
Ženy za Brod. 
Jedním z cílů, které jsme si na začátku volební-

ho období stanovili, byla snaha snížit schodek 
městského rozpočtu a hospodařit s vyrovnaným 
rozpočtem, což se v letech 2019–2021 podařilo 
a svědčí to o dobré spolupráci v zastupitelstvu 
napříč politickým spektrem. 
Toto volební období je poznamenáno koro-
navirovou pandemií a opatření, která ji pro-
vázela, negativně ovlivnila život všech našich 
občanů. Poděkování si proto zaslouží úředníci, 
poskytovatelé sociálních služeb i další organi-
zace a instituce a všichni ti, kteří v mimořádně 
náročných podmínkách poskytovali našim ob-
čanům informace, služby, podporu a pomoc,  
kterou potřebovali.
Naším společným cílem bylo zlepšovat pod-
mínky pro fungování městem zřizovaných zá-
kladních a mateřských škol a dalších školských 
zařízení. Jsem velmi rád, že se úspěšně podařilo 
dokončit projekt Planetária na Základní škole 
Nuselská a podpořit jeho aktivity pro širokou ve-
řejnost, otevřít nové mateřské školy při Základní 
škole Konečná a společně s krajem při Domově 
pro seniory Husova, v ZŠ Štáflova investovat jak 
do výtahu, tak i do nové učebny angličtiny a pro-
vádět běžné opravy v mateřských i základních 
školách. Bohužel se nepodařilo posunout pro-
jekt na vybudování venkovních hřišť pro ZŠ Nu-
selská, na čemž se velkou měrou podepsal CO-
VID. Je již zpracován projekt, což znamená, že se 
věci mohou posunout dál.
Máme schválený střednědobý plán rozvoje so-
ciálních služeb a na základě tohoto dokumen-
tu se například podařilo vybudovat další denní 
stacionář pro seniory, získat pro Sociální služby 

města Taxík Maxík, u kterého předpokládáme, 
že se jeho využití rozšíří i na Senior taxi. Dokon-
čuje se Dům dostupného bydlení, který by měl 
pomoci zdravotně znevýhodněným, samoživi-
telkám a samoživitelům a lidem s nevyhovují-
cím bydlením najít vhodné bydlení, i když jen na 
dobu určitou. Podařilo se zachovat stávající síť 
sociálních služeb, což s ohledem na vyrovnaný 
rozpočet města není jednoduché.
Podpořili jsme projekty na rozšíření počtu par-
kovacích míst, a tak v tuto chvíli funguje záchyt-
né parkoviště u Krajské knihovny, parkovací 
dům ve stejné lokalitě, parkoviště na Ledečské 
a připravuje se projekt na parkovací dům Na Vý-
šině. Stejně tak jsme přivítali projekty na opravy 
komunikací a chodníků i na zlepšení podmínek 
v místních částech. 
Co se týká dopravy, bylo naší snahou je podpořit 
vše, co vylepší situaci v našem městě. Prioritou 
byl a je obchvat města, který je z více než polovi-
ny dokončený. Moji důvěru v úspěšné dokonče-
ní celé stavby bohužel zvrátil soudně právnický 
výrok, který upřednostnil prospěch jednotlivce 
před prospěchem všech občanů města. 
Co říci závěrem. Člověk se celý život učí a z pro-
fese lesního inženýra jsem se stal místostaros-
tou a neuměl jsem si dost dobře představit, co 
všechno mě na této pozici čeká. Díky dobrému 
pracovnímu týmu města a zřizovaných organiza-
cí se mi dobře pracovalo a společně jsme zvládli 
téměř vše, co nás za poslední roky potkalo. Za 
tuhle spolupráci všem děkuji.
 Vladimír Slávka
 ANO 2011

WWW.STAMIC.CZ
PRODEJ VSTUPENEK NA MÍSTÌ PØED KONCERTEM NEBO FORMOU SMS TICKETU NA WWW.STAMIC.CZ
PØEDPRODEJ VSTUPENEK V KNIHKUPECTVÍ VYSOÈINA, HAVLÍÈKOVO NÁMÌSTÍ 180
DÌTI S RODIÈI ZDARMA
ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA 

STAMICOVY 
SLAVNOSTI

21. ROÈNÍK FESTIVALU

STAMIC CREATIVE, S.R.O. POØÁDÁ POD ZÁŠTITOU MÌSTA HAVLÍÈKÙV BROD 

PROGRAM: W. A. MOZART, G. ROSSINI, G. PUCCINI, J. OFFENBACH, J. STRAUSS, P. ABRAHAM
SÁL STARÉ RADNICE, 19:00, VSTUPNÉ 200 / 120 Kè

PÌVECKÝ KONCERT „TOUJOURS L´AMOUR“
VANDA ŠÍPOVÁ / SOPRÁN /
JOLANA SLAVÍKOVÁ / MEZZOSOPRÁN /
AHMAD HEDAR / KLAVÍR /

10/6/2022

PROGRAM: F. BENDA, K. STAMIC, J. V. STAMIC
SÁL STARÉ RADNICE, 19:00, VSTUPNÉ 200 / 120 Kè

ORCHESTRÁLNÍ KONCERT 
FILHARMONIE GUSTAVA MAHLERA
JIØÍ JAKEŠ / DIRIGENT /
VÁCLAV KUNT / FLÉTNA /

17/6/2022

25/6/2022

PROGRAM: J. BENEŠ, A. DVOØÁK, F. MENDELSSOHN - BARTHOLDY
SÁL STARÉ RADNICE, 19:00, VSTUPNÉ 200 / 120 Kè

KVARTETO MARTINÙ
KAREL KOŠÁREK / KLAVÍR /

PROGRAM: TRANSKRIPCE SVÌTOVÝCH SKLADEB A MELODIÍ DOPROVÁZENÉ SLOVEM
KLÁŠTERNÍ KOSTEL SVATÉ RODINY, 19:00, VSTUPNÉ 200 Kè

PRAGUE CELLOS

3/6/2022



12 Havlíčkobrodské listy

Od každého trochu
Brielle slavilo 450 let od slavného  

vítězství nad španělskou nadvládou

V holandském partnerském městě Brielle le-
tos probíhaly velkolepé oslavy. Město si při-
pomnělo 450 let od doby, kdy se 1. dubna 
1572 zbavilo jako první v Holandsku španěl-
ské nadvlády. 

Slavnost organizuje Brielle na Apríla každý 
rok. Poprvé přihlíželi obyvatelé i návštěvníci 
města dokonale zpracované rekonstrukci his-
torických událostí v roce 1968. Organizace ta-
kové akce zabere zhruba čtyři měsíce. 

1. dubna 1572 přihnala bouře loď námořních 
gézů před briellský přístav. Ti vyslali místního 
převozníka, aby požádal starostu o vstup do 
přístavu. Starosta odmítl vstup a nařídil zavřít 
brány. 

Gézové, kteří byli v zásadě piráti, objeli město, 
vylodili se na jiném místě a vlámali se do něj. 
Porazili vojenskou španělskou posádku a po-
věsili jejího velitele, čímž osvobodili město od 
španělské nadvlády.

Akce byla letos o to velkolepější, že si Holan-
ďané připomínali kulaté výročí této událos-
ti. Na její organizaci výrazně přispívá město 
a Spolek prvodubnových slavností. 

Obyvatelé i návštěvníci města se oblékají do 
dobových kostýmů a stávají se součástí této 
historické události. 

Každoročně se k oslavám připojuje i výprava 
z Havlíčkova Brodu, jejíž členové se stávají 
součástí slavností.

V tento den jezdí do malebného holandského 
městečka tisíce návštěvníků, aby se přenes-
li do 16. století a zažili tento zdařilý návrat 
do holandské historie. 

„Nejdůležitější je, že se na této akci s nadše-
ním a dobrovolně podílí mnoho občanů. Pro 
Brielle je to akce, která ho velmi zviditelňu-
je, nemůžeme mít lepší propagaci,“ zhodnotil 
starosta městečka Brielle Gregor Rensen.

 Stránku připravila Alena Doležalová
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Od každého trochu

Jubilejní 10. ročník půlmaratonu oslavíme společně  
v Havlíčkově Brodě!

Dne 24. září 2022 se již tradičně prožene historickým centrem a po nově zre-
konstruované cyklostezce města Havlíčkův Brod závod na 21,1 km. V pořadí 
již 10. ročník oslavíme společně pohybem! 
Pro letošní ročník se nám podařilo získat pořádání Krajského přeboru Vyso-
činy v půlmaratonu (platí pro všechny registrované atlety z Kraje Vysočina). 
Přeborníky Kraje Vysočina vyhlásíme v mužské a ženské kategorii. Zároveň 
se v rámci Havlíčkobrodského půlmaratonu uskuteční Mistrovství UNITOP 
ČR pro policejní sport. „Naším cílem je, vedle podpory královny sportu 
a prezentace krás města Havlíčkův Brod, také získání příspěvku na podporu 
vzdělávání a sportu mládeže. Příspěvek poputuje z každého zakoupeného 
startovního čísla do středních škol v Havlíčkově Brodu a atletického oddílu,“ 
uvedl člen organizačního týmu a havlíčkobrodský rodák Jiří Brychta.
Na své si přijdou nejen vytrvalostní sportovci. Pro milovníky kratších tratí 
a takzvané „Hobby“ běžce bude připravena kategorie Lidového běhu s tratí 
o délce 5,2 km. Samozřejmě nepřijdou zkrátka ani ti nejmenší v dětských 
závodech. Specialitou pro soutěživé firmy a skupiny pak bude Štafetový běh 
4 × 5,2 km. Běžci mohou získat zvýhodněné startovné nákupem přes inter-
net do 10. září, registrace do závodů je však možná i na místě. Závod navíc 
odstartuje česká rekordmanka v půlmaratonu Moira Stewartová. Akce se 
koná pod záštitou a za podpory města Havlíčkův Brod. 
Více informací na: www.hbpulmaraton.cz, www.sportfactoryteam.cz/beh
e-mail: sportfactoryteam1@gmail.com, tel. +420 777 301 678,
FB: @havlickobrodskypulmaraton, IG: @hbpulmaraton
 Jiří Brychta, spoluorganizátor akce

Přednáška Zahrada Vysočiny
Město Havlíčkův Brod zve veřejnost 22. června 2022 od 15.00 hodin do 
přednáškového sálu budovy AZ Centra v Havlíčkově Brodě na zajímavou 
přednášku. Ing. Martina Havlová, Ph.D., autorizovaná krajinářská architekt-
ka České komory architektů a členka Společnosti pro zahradní a krajinářskou 
tvorbu, vás seznámí s tím, jak může vypadat současná soukromá zahrada, 
jaký typ zahrady můžeme chtít, jak zahradu ovlivní dům, i to, že zahrada by 
měla být autentická a snadno udržovatelná. Také se dozvíme o moderních 
technologiích zakládání prvků v zahradě a o vhodných adaptačních opatře-
ních, která souvisí se změnou klimatu a výběru dřevin do našich podmínek. 
Budeme hovořit i o tom, jak si v zahradě vytvořit útulný pokojíček a jak za-
hradu zabydlet. Přednáška bude doplněna o fotogalerii názorných ukázek 
přírodních zahrad, dobrých a špatných příkladů řešení zahrady. Akce je reali-
zována v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21.
 Odbor ŽP 

TISKÁRNY 
HAVLÍČKŮV BROD, a.s.

After party v klubu OKO od 23:00 hodin – At Time

NA CELÝ PROGRAM VSTUP ZDARMA!

HAVLÍČKŮV BROD
HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ

vyrábíme věci, které mají duši
30 let

20
22

Ivan Hlas  Trio
JADA Band | III. Třetina
Pečinka a Michopulos | Kecy  &  politika

SOBOTA

18.
ČERVNA
od 17:00



14 Havlíčkobrodské listy

Inzerce

Czech POINT
na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě  

V Rámech 1855, přízemí, recepce 
Po a St 7.00–17.00 h. • Út a Čt 7.00–15.00 h. 

Pá 7.00–14.00 h.
Pražská 2954, 1. patro, ohlašovna evidence 

obyvatel: Po a St 8.00–17.00 h. • Út a Čt 9.00–
15.00 h. • Pá 9.00–14.00 h.

Více informací na www.muhb.cz

Havlíčkobrodské listy jsou od začátku měsíce 
k dispozici na www.muhb.cz, Městském 

informačním centru a recepci MÚ V Rámech

Radniční okénko na kabelovce
Premiéra: každou středu ve 20.00 h.  

Reprízy: denně v 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00 a 22.00 h.

K dispozici na DVD v Krajské knihovně Vysočiny, 
www.muhb.cz a www.hbin.cz

ÚŘAD ONLINE
Přes Úřad online je možné na www.muhb.cz využít:

Elektronickou podatelnu 
Formuláře ke stažení 

 Klikací rozpočet města 
 Rezervace termínu svatby 

Rezervace prostor na Staré radnici 
SMS Infokanál 

Elektronické podání vůči živnostenskému úřadu 
z počítače podnikatele 

Zjištění vyhotovení řidičského průkazu 
Připravené občanské průkazy a pasy k vyzvednutí 

 Dálkové objednání a zjištění stavu front na MÚ HB

INFORMACE  
pro občany, podnikatele, turisty  

najdete na www.muhb.cz

Zelená linka Technických služeb
Telefon 800 183 549

Na této lince můžete bezplatně hlásit závady týka-
jící se údržby města (osvětlení, údržba komunikací 
a chodníků, veřejné zeleně) i veškeré připomínky 
k práci Technických služeb (svoz odpadů apod.)

Inzerujte  
v Havlíčkobrodských listech

Havlíčkobrodské listy  
měsíčník radnice ZDARMA do domovní schránky  

Počet výtisků: 11 300 • Pokrytí: město Havlíčkův Brod 
Provedení: barevné, 24 stran 

Distributor: Česká distribuční, a.s. 
Číslo vychází první pracovní den měsíce.

Rozměr (šířka x výška)  Cena vč. DPH 21 % 
1 stránka (šířka 200 x výška 266 mm)  7 700 Kč 
1/2 stránky (200 x 131,5 mm)  3 900 Kč 
1/4 stránky (98,5 x 131,5 mm)  1 700 Kč 
1/8 stránky (98,5 x 64,25 mm)  800 Kč 
zvýraznění (47,75 mm x dle potřeby) 50 Kč 
řádková inzerce (znak)  1,50 Kč

Formát inzerátů: PDF (text převedený do křivek), JPG, 
TIF • Tiskové rozlišení: 300 dpi • Barvy: CMYK • Bez 

spadávek a ořezových značek 
Přijímáme inzeráty v PDF, JPG, TIF nebo řádkovou 

inzerci.
Příjem inzerce na následující měsíc do 10. v měsíci. 
Platba hotově při podání inzerátu nebo na fakturu. 

Objednávku i příjem inzerátu je možné přijmout 
elektronicky.

Kontakt a podrobné informace  
Turistické informační centrum Havlíčkův Brod,  

tel. 569 497 353 a 357 nebo 723 444 778 
e-mail: hblisty@muhb.cz, adolezalova@muhb.cz

Za chyby v inzerci je zodpovědný inzerent.

Co, kdy, kde
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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka narozená od 23. 4. do 18. 5. 2022
• 23. 4. Veselský Tobiáš • 27. 4. Císařová Marie, Doležalová Klára, Švec Jan 
• 28. 4. Zychová Anna • 7. 5. Sizová Izabela • 8. 5. Paleček Eduard • 10. 5. 
Kostenko Stella • 11. 5. Hejkal Edgar • 12. 5. Remar Antonín • 13. 5. Kruml 
Matouš • 14. 5. Špiglová Anežka Martina • 15. 5. Břízová Melanie • 17. 5. 
Hochmanová  Valentýna • 18. 5. Hmírová Anna

Sňatky konané v měsíci dubnu 2022
(snoubenci, kteří dali souhlas se zveřejněním)

22. 4. 2022  
• Rázl Zdeněk, HB (ČR) – Balounová Žaneta, Pohled (ČR)
23. 4. 2022 
• Hrubý Jakub, HB (ČR) – Brázdová Andrea, HB (ČR)
• Staněk Jan, Havlíčkova Borová (ČR) – Pavlasová Kateřina, Sedletín (ČR)
• Vašek Norman, HB (ČR) – Kosová Marcela, Slaný (ČR)
29. 4. 2022 
• Tsogt-Ochir Tuguldur, HB (ČR) – Dandar Odmaa, Orkhon (Mongolsko)
30. 4. 2022 
• Nedelcea Marius-Cris, Sat. Slobozia (Rumunsko) – Raďová Květa, Kaliště (ČR)
• Ondráček Radim, Brno (ČR) – Červenková Aneta, Březina (ČR)
• Drahun Bohdan Vasylo, Pohled (UA) – Ťasko Chrystyna Rom, Hanyči (UA)
Celkem se konalo 9 sňatků.

Výsledky žákyň ZUŠ J. V. Stamice v Ústředním kole soutěže 
ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

Ve dnech 29. dubna – 1. května 2022 se v Turnově konalo Ústřední 
kolo soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2021/2022 v só-
lovém a komorním zpěvu.  V letošním roce zde soutěžilo 121 sólistů 
a 45 komorních souborů. Soutěž probíhala na dvou místech: v kon-
certním sále ZUŠ a ve velkém sále KC Střelnice Turnov.  

Naši ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovaly žákyně „StaMic-
ky“: Magdaléna Jedličková, Anežka Panská, Alžběta Paulusová a Anež-
ka Vašíčková od pana učitele Ondřeje Štefáčka.
Výsledky žákyň ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod:
Ve III. soutěžní kategorii v komorním zpěvu získaly „StaMicky“ Magda-
léna Jedličková, Anežka Panská, Alžběta Paulusová, Anežka Vašíčková 
za svůj výkon 2. cenu.
Všem soutěžícím a panu učiteli MgA. Ondřeji Štefáčkovi blahopřeji 
k dosaženému úspěchu a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy 
na národní úrovni. Velké poděkování za klavírní doprovod patří také 
Tereze Kotlasové.
Na fotografii: „StaMicky“ v den Ústředního kola soutěže v komorním 
zpěvu v Turnově. 
 Jindřich Macek, ZUŠ J. V. Stamice

Německé přísloví: „Život bez přátel...“. Dokončení v tajence.

Správné znění tajenky z čísla 5/2022: (Přátelství a láska) velkého počtu nemilují.
Správnou odpověď ze 42 došlých vylosoval místostarosta Libor Honzárek.
Výhercem se stává Jindřich Barbořík.
Znění tajenky posílejte na e-mail hblisty@muhb.cz, nebo odevzdejte do 13. dne v měsíci do boxu Havlíčkobrodské listy na podatelně MěÚ, Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíč-
kův Brod. Výherce z minulého čísla vždy zveřejňujeme v HB listech. Pro vylosovaného výherce je připravena drobná odměna k vyzvednutí na Turistickém informačním centru, 
Havlíčkovo nám. 57 v pracovních dnech v 9–17 hodin. 
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Sportovní ceny města  
za rok 2020 a 2021

Nejlepší cvičitel nebo trenér 2020

Dušan Šnelly – trenér softbalu – jeho týmy v roce 
2020 vybojovaly 1. místo na juniorských PanA-
merických hrách, 3.místo na Mistrovství světa 
juniorů a 1. místo v extralize mužů.
Další nominovaní:
Jan Pavlík – trenér volejbalu – pod jeho vedením 
se družstvo kadetek a juniorek se umístilo na 
1. příčce ligové skupiny a postoupilo do extraligy. 
Milan Kučera – dobrovolný trenér volejbalu 
v přípravě mládeže. Trénuje chlapecké kategorie 
a vychoval řadu skvělých hráčů.

Nejlepší cvičitel nebo trenér 2021

Dušan Šnelly – trenér softbalu – v roce 2021 jeho 
týmy vybojovaly 1. místa na Mistrovství Evropy 
mužů, Mistrovství České republiky kadetů, na 
juniorských PanAmerických hrách a v extralize 
mužů.
Další nominovaní:
Jan Medek – trenér Armádního tanečního klubu 
– vychoval mnoho úspěšných tanečních párů. 
Není soutěž, ze které by si tanečníci pod jeho 
vedením neodvezli ocenění.

Zdeněk Švec – trenér zápasu – zvláštní ocenění 
Okresního sdružení sportu za dlouhodobý přínos 
v oblasti tělovýchovy a sportu.

Nejlepší sportovní kolektiv 2020  
(vč. sportovních párů)

Družstvo mužů oddíl softbalu TJ Jiskra – sportov-
ci oddílu softbalu se stali mistry České republiky 
v extralize mužů.

Slavnostní podvečer, na kterém byly předány Sportovní a kulturní ceny města za dva předešlé roky, se uskutečnil začátkem května v Sále staré radnice.
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Sportovní a kulturní ceny města za rok 2020 a 2021
Další nominovaní:
Armádní taneční klub – standardní a latin-
skoamerické tance – pod vedením trenéra 
Jana Medka taneční páry patřily v roce 2020 
mezi českou špičku a v soutěžích obsazovaly 
vždy nejvyšší příčky.
Družstvo kadetek a juniorek TJ Jiskra – vo-
lejbalové družstvo kadetek obsadilo 1. místo 
ligové skupiny a postoupilo do nejvyšší re-
publikové soutěže. Umístilo se také na první 
příčce krajského přeboru a vybojovalo tak 
postup do ligy juniorek.
Družstvo kadetek TJ Jiskra – volejbalistky po-
stoupily do nejvyšší republikové soutěže, ve 
které jsou jediným reprezentujícím týmem 
v Kraji Vysočina.

Nejlepší sportovní kolektiv 2021  
(vč. sportovních párů)

Dragonboard.cz – Ladies – posádka dračí 
lodě – pod vedením kapitánky Jany Tučkové 
dosáhla mnoha úspěchů v dračích závodech 
na Vysočině. Získala si respekt posádek, 
které závodí ve vyšších kategoriích.
Další nominovaní:
Softbalové družstvo můžů TJ Jiskra – soft-
balový tým můžů postoupil v roce 2021 do 
Pohárů mistrů evropských zemí.
Taneční pár Štěpán Šuster a Natálie Kru-
žíková – členi Armádního tanečního klubu 
– získali titul 2. vicemistr České republiky na 
Mistrovství České republiky Hobby Amatér-
ské ligy Svazu učitelů tance v Pardubicích. 
Armádní taneční klub – standardní a latin-
skoamerické tance – pod vedením trenéra 
Jana Medka taneční páry patřily v roce 
2020/2021 mezi špičku v ČR a obsadily nej-
vyšší příčky.
Taneční pár Daniel Krpálek a Laura Němcová 
– členi Armádního tanečního klubu – získali 
titul Vicemistr České republiky na Mistrov-
ství České republiky Hobby Amatérské ligy 
Svazu učitelů tance v Pardubicích.
Softbalové Družstvo kadetů – za rok 2021 se 
stali mistry České republiky.

Nejlepší mladý sportovec do 18 let 2020

David Brückner – tenista – vicemistr České 
republiky ve dvouhře i čtyřhře mladých žáků. 
Ve své kategorii se umístil na třetí příčce.
Další nominovaní:
Lenka Prchalová – volejbalistka – přispěla 
k postupu svého týmu mezi českou spor-
tovní elitu. Kraj Vysočina reprezentovala na 
olympiádě dětí a mládeže.

Nejlepší mladý sportovec do 18 let 2021

Matěj Macas – softbal – člen juniorské 

reprezentace České republiky. Mistr Evropy 
juniorů a mistr republiky kadetů. 
Další nominovaní:
Jana Fikarová – členka Armádního taneční-
ho klubu – na Mistrovství České republiky 
Hobby svazu učitelů tanců v Pardubicích 
vyhrála 1. místo v kategorii valčík a 2. místo 
v kategorii quickstep a tango. 
Magdalena Lišková – členka Armádního 
tanečního klubu – při své první účasti v ta-
neční soutěži v Přelouči si odvezla čtyři zlaté, 
tři stříbrné a jednu bronzovou medaili.
Artur Sarkisjan – mistr České republiky 
v zápase řecko – římském. Vyhrál 3. místo na 
Mistrovství světa kadetů v Budapešti. 
David Brückner – tenista – vicemistr České 
republiky ve dvouhře i čtyřhře mladých žáků. 
Ve své kategorii se umístil na třetí příčce.
Anna Šimková – šermířka – vyhrála 1. místo 
v otevřených přeborech obce Sokolské 
a v Pražském turnaji mládeže a z Mistrovství 
České republiky v Liberci si přivezla stříbrnou 
medaili.

Kulturní ceny města  
za rok 2020 a 2021

Významný přínos kulturnímu životu 
města 2020

Markéta Laštovičková – akordeonistka – 
francouzský orchestr nastudoval čtyři její 
skladby a navíc s ním natočila CD. Dostala 
pozvání na hudební festival do Štrasburku. 
Po získání bakalářského titulu pokračuje ve 
studiu na Dánské národní akademii hudby.
Další nominovaní:
Skautský oddíl Klikaři – Filip Prokop – upra-
vili, zachránili a zpřístupnili historickou 
památku židovský tyfový hřbitov.
Antonín Axman – ředitel Kulturního domu 
Ostrov – zorganizoval koncert britské rock-
ové kapely URIAH HEEP, který byl největší 
hudební akcí svého druhu v Kraji Vysočina.

Významný přínos kulturnímu životu 
města 2021

Jiří Svoboda – dramaturg Filmového OKA. 
Stará se o výběr filmů, sleduje novinky ve 
světové produkci. Má vždy úvodní slovo 
k promítanému filmu.

Významný kulturní přínos městu  
v kategorii mladý umělec do 18 let 2020

Viktor Stocker – akordeonista – získal 
1. cenu v mezinárodních soutěžích v Ně-
mecku, v Budapešti a v New Yorku. Vyhrál 
celostátní soutěž o nejlepší vánoční video se 
svoji písní Na saních. 
Další nominovaní:
Michaela Šrámková – akordeonistka – jako 
jediná se zúčastnila celostátního kola Hudeb-
ní olympiády a získala stříbrné ocenění, cenu 
za dokonalou symbiózu hlasu a akordeonu 
a osobní uznání poroty. 
Anna Zajíčková – akordeonistka – získala 
ocenění Talent Vysočiny a 2. místo na ce-
lostátní soutěži o nejlepší vánoční video se 
svojí písní Vánoční.
Jitka Musílková – houslistka – získala třikrát 
zlaté pásmo a nominaci na koncert vítězů 
na celostátní soutěžní přehlídce a čestné 
uznání na VI. ročníku Mezinárodní houslové 
soutěže. 
Prímadonky – dívčí pěvecký sbor – pod 
vedením Ondřeje Štefáčka získaly dvakrát 
zlaté pásmo, titul absolutního vítěze soutěže 
a zvláštní cenu poroty za provedení skladby 
,,Pověz mi synečku“.
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Významný kulturní přínos městu  

v kategorii mladý umělec do 18 let 2021

Anna Zajíčková – vyhrála Mezinárodní hudební online soutěž v Bě-
lehradu a vybojovala 3. místo na CMA, jedné z největších světových 
akordeonových soutěží. 
Další nominovaní:
Kristina Veletová – akordeonistka – vyhrála akordeonovou sou-
těž v Dobřanech a mezinárodní akordeonovou soutěž v Rajeckých 
Teplicích.
Michaela Šrámková – akordeonistka – jako jediná se zúčastnila celo-
státního kola Hudební olympiády a získala stříbrné ocenění, cenu za 
dokonalou symbiózu hlasu a akordeonu a osobní uznání poroty. 
Liliana Beránková – akordeonistka – v pouhých 12 letech získala 
2. místo na 12. ročníku World Open Online Music Competition v Srb-
sku a na mezinárodní soutěži Czech Accordion Online Competition.

Významný dlouhodobý přínos městu v oblasti umění, zájmové 
umělecké činnosti, případně dalších kulturně  

společenských aktivitách 2020

Milan Pilař – spoluzakladatel Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka 
Borovského. Tato významná akce, která zviditelňuje Havlíčkův Brod, 
každoročně hostí celou řadu evropsky významných osobností.
Další nominovaní:
Alena Čechová a Ludmila Říhová – organizátorky Farmářských trhů 
Koudelův talíř, který je v Havlíčkově Brodě v jejich režii pořádán už 
10 let. 
Ivana Laštovičková – učitelka hry na akordeon – pod jejím vedením 
se žáci umisťují na předních místech v mezinárodních soutěžích. 
Někteří se věnují hře na akordeon profesionálně. 

Jindřich Macek – ředitel ZUŠ J. V. Stamice – pod jeho vedením škola 
dosahuje mnoha úspěchů v České republice i zahraničí. Koncertuje 
jako sólista a loutnista v komorních seskupeních. 
Jiří Svoboda – dramaturg Filmového OKA – rozjel pásmo promítání 
filmů pro děti, uspořádal Balkánský filmový festival, Festival krimi 
filmů i festival dokumentárních filmů Jeden svět. 
Taneční škola TREND – Marcela a Jiří Černých pořádají kurzy spo-
lečenských tanců. Účastnili se ve více než 40 evropských tanečních 
soutěží. Trénovali více než 20 tanečních párů od kategorie D až po 
mezinárodní třídu M. 
Bohuslava Průšová – členka folklorního souboru Kalamajka. Dětská 
sekce Kalamajky pod jejím vedením vyhrála 1. místo v soutěži Sed-
mikvítek a odvezla si putovní pohár předsedy vlády České republiky.

Významný dlouhodobý přínos městu v oblasti umění, zájmové 
umělecké činnosti, případně dalších kulturně společenských 

aktivitách 2021

Kalamajka – folklorní soubor – má 2 sekce (děti a dospělí). Vystupují 
na všech kulturních akcích pořádaných městem. Uspořádali první 
folklorní festival souborů Vysočiny. 
Další nominovaní:
Divadýlko Mrak – herci divadélka získali čtyři ocenění ze sedmi 
na 29. ročníku profesionálních zájezdových divadel aneb divadel 
malých forem.
Alena Čechová, Ludmila Říhová – organizátorky Farmářských Trhů 
Koudelův talíř. 
Libor Blažek – kameraman – 30 let zachycuje dění v našem městě. 
Jeho videa a fotografie se objevují i v regionálních a celoplošných 
mediích. 

 Stránky připravila Alena Doležalová
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Inzerce

PRODEJTE S NÁMI 

Well 2

www.remaxwell2.cz  725 874 470

Nová moderní terénní sociální služba 

Náš Slunovrat 
Náš Slunovrat poskytuje služby 
komplexní podpory asistovaného života 
pro seniory, dlouhodobě nemocné, 
osamělé i osoby se zdravotním 

postižením. Pomáháme jim žít plnohodnotný a důstojný život 
v bezpečí jejich domova. 

Klienty podporujeme v 
běžném životě, pomáháme 
jim řešit každodenní starosti, 
nemusí se obávat pocitu 
samoty ani bezmoci. 
V případě náhlých situací se 
nemusí bát o svůj život. 
Pokud se dostanou do potíží, stisknutím jediného tlačítka si 
mohou přivolat pomoc. Kdykoli a odkudkoli. 

Další informace naleznete na webových 
stránkách www.nas-slunovrat.cz. Při 
zadání slevového kódu NSHK získáte balíček 
Standard zdarma. Neváhejte nás tedy 
kontaktovat na info@nas-slunovrat.cz nebo 

na telefonním čísle 228 224 923. 
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Služby a nabídky

Bohoslužby
Římskokatolická farnost – Děkanství

Rubešovo nám. 173, e-mail: farnosthb@seznam.cz, 
tel. 569 427 707 Mgr. Oldřich Kučera, děkan, tel. 731 
402 249, Farní vikář Jakub Brabenec, tel. 731 723 247, 
www.farnosthb.cz
Neděle: 8.30 NPM HB, 17.00 nemocniční kaple (1. ne-
děli v měsíci), 18.00 NPM HB • Pondělí: 18.00 NPM HB 
• Úterý: 18.00 NPM HB (23.4.–2.11. kostel sv. Vojtěcha) 
• Středa: 8.00 NPM HB • Čtvrtek: 10.00 DpS Husova, 
15.00 DpS Reynkova (pouze pro klienty), 17.00 eucha-
ristická adorace, 18.00 NPM HB • Pátek: 18.00 NPM 
HB • Sobota: 8.00 NPM HB (1. sobotu v měsíci), 15.00 
DpS Reynkova (pouze pro klienty DD), 18.00 NPM HB 

Sbor Křesťanské společenství 
Okrouhlická 1775, HB. Vedení sboru: Martin Petr, 
martin.pohled@seznam.cz, 569 421 029, 776 592 319, 
http://havlickuvbrod.kaes.cz. Bohoslužby: KD Ostrov, 
vchod F z boku u kina, Pá od 17. 30 – Modlitební hodi-
na ve sboru, Ne 10.00 – Bohoslužba

Církev adventistů sedmého dne
Aleš Kocián, U Pekárny 1045, tel. 739 345 651, e-mail: 
alkocian@centrum.cz. Bohoslužby: Chotěbořská 
2513/1 (sídlo Českobratrské církve evangelické). 
Více informací: https://hb.casd.cz/

Českobratrská církev evangelická
Chotěbořská 2513/1, tel. 569 436 235, David Šorm,  
tel. 739 244 611, e-mail: horni-krupa@evangnet.cz,  
http://horni-krupa.evangnet.cz. Bohoslužby: Ne 8.45 
(vždy program pro děti). Kavárnička a biblická hodina: 
St 16.00 Dorost: St 17.45 (dle dohody) Biblický kroužek 
pro děti: Čt 15.30 Mládež: Pá 20.00 (dle dohody)

Sbor Církve bratrské
Strážná 1364, www.cbhb.cz vždy aktuality k aktivitám 
níže, tel.  774 910 807, e-mail: Daniel.litvan@gmail.com 
Bohoslužby: Ne 9.30, Biblická hodina: St 18.00 Klub 
pro děti Mravenci: Pá 16.30 Klub mládeže: So 18.00 
Další aktivity vždy na CBHB.CZ

Církev československá husitská
B. Kobzinové 2088, tel. 569 427 429, e-mail  
ccshhb@seznam.cz. Administrující farář Mgr. Fran-
tišek Tichý , tel. 736 265 817. Úřední hodiny na faře: 
Út a Čt 14.30–17.00 hod. Bohoslužby: Ne 10.00 hod. 
v Husově sboru, v zimním období na faře v modlitebně

Kolumbárium je otevřeno denně od 8.00–18.00 hod. 
a slouží k ukládání uren s popelem zemřelých všem 
zájemcům ze širokého okolí. 

FOKUS Vysočina
Smetanovo nám. 279, HB, tel. 775 151 497, e-mail:  
stredisko.hb@fokusvysocina.cz, www.fokusvysocina.cz. 
Centrum duševního zdraví, komunitní tým, tým pod-
pory v zaměstnávání, Sociální podnik FOVY s.r.o., 774 
151 495, e-mail: anna.simonova@fokusvysocina.cz. 
Chráněné dílny: 5. května 356, tel. 569 421 248, email:  
fokus.vysocina@fokusvysocina.cz.  
Jste osobou se zdravotním znevýhodněním a potře-
bujete podporu při nalezení a udržení vhodné práce? 
Můžeme Vám pomoci: Tým podpory v zaměstnávání 
Smetanovo nám. 279, Havlíčkův Brod 

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.
Horní 197 (3. patro), HB, tel. 602 178 864, e-mail:  
inpc.capkova@gmail.com, www.poradenstvi-vysocina.cz 
Řešíte jakýkoliv existenční problém? Obraťte se na 
nás. Konzultační den Po 8.00–12.00 a 13.00–15.00 h. 
Bezplatné psychologické poradenství a sociálně právní 
poradna pro rodiče samoživitele a oběti domácího 
násilí – tel. 602 178 864

Kalamajka folklorní soubor
nabízí možnost účinkování jak dětem, tak dospělým 
v souboru (tanec, zpěv, muzika). Zkoušky jsou v AZ 
Centru na Rubešově nám. každý pátek odpoledne. Děti 
17.00–18.30 a dospělí 18.30–20.00 h. Kontakt dospělí: 
Stanislav Bock, 605 240 091, Kontakt děti: Lenka Žáko-
vá, tel. 774 978 477, Bohuslava Průšová, tel. 724 501 
938, e-mail: fskalamajka@seznam.cz. Více na  
www.kalamajka.cz

Občanská poradna
B. Němcové 188, 580 01 Havl. Brod, tel. 569 426 070, 
web: hb.charita.cz, e-mail: sekretariat@charitahb.cz,
Facebook: Oblastní charita Havlíčkův Brod

Domácí hospicová péče,  
Centrum osobní asistence 

Oblastní charita Havlíčkův Brod
Informace: 7.00–14.00 každý všední den
Mgr. Veronika Plačková Nováková, tel. 731 883 010

Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek
Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, o.p.s. 
– pracoviště Havlíčkův Brod, Dobrovského 2915, HB. 
Mgr. Ilona Venzhőferová, tel. 569 427 614, e-mail:  
czphbrod@volny.cz, www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz 

Středisko rané péče
Pomoc rodinám dětí ohrožených ve zdravém vývoji 
nebo se zdravotním postižením. Horní 3188, vedoucí 
PhDr. Irena Salaquardová, tel. 777 741 449, e-mail: 
ranapece@charitahb.cz
Psychocentrum – manželská a rodinná poradna  

Kraje Vysočina, p. o.
Dobrovského 2915, Havlíčkův Brod, 734 354 085, 
poradna.hb@psychocentrum.cz,  
www.psychocentrum.cz. Po,Út 7.00–17.30,  
St 7.00–13.00, Čt 7.00–15.30, Pá 7.00–13.00

Sportovní areál Letiště
Golf – Golf klub HB, tel. 606 930 315, In-line bruslení 
– dle Pravidel pro pohyb na letišti, Rekreační lety – 
Aeroklub HB, tel. 606 790 245, Občerstvení v budově 
Aeroklubu

Senior Point
Rubešovo nám. 171 (budova AZ centra), HB. 
Tel. 724 551 604 – Ilona Loužecká – koordinátor Senior 
Pointu HB, ředitelka Oblastního spolku ČČK, e-mail: 
ilona.louzecka@seznam.cz, www.oscck.cz

Dobrovolnické centrum
Pomoc klientům v náročné životní situaci na Oddě-
lení dlouhodobě nemocných či Dětském oddělení 
v Nemocnici Havlíčkův Brod a v jednotlivých zařízeních 
OCHHB. Bělohradská 1128, tel. 731 604 757, 
dobrovolnik@charitahb.cz

Český svaz žen
Horní 197, HB, předsedkyně Marie Bohuslavová
tel. 721 490 244, e-mail: bohuslavovam@seznam.cz

Řádková inzerce
• Čisté a voňavé prostory vašeho panelového domu 
vám zajistím pravidelným poctivým úklidem. Rohožky 
nejsou problém + extra úklid v zimních měsících. 
728 429 670.
• Koupím staré pohlednice, bankovky, filmové plakáty, 
vyznamenání, militaria apod. Tel. 608 420 808.

Důležitá telefonní čísla
Hasiči 150 • Zdravotnická záchranná služba 155 • Policie 
158 • Městská policie 156 • Tísňové volání SOS 112  
• Technické služby, operativní hlášení závad 800 183 549  
• MHD 569 427 146 • BUS terminál 569 422 538 • Poruchy 
el. proud 840 840 840 • plyn 1239 • voda 569 430 211
Lékařská pohotovostní služba 
Nemocnice Havlíčkův Brod 
Dospělí, hlavní budova nemocnice  569 472 360
Děti a dorost, hlavní budova nemocnice,  569 472 189
1. nadzemní podlaží 
Pracovní den  pro děti a dospělé 17–20 h. 
So, Ne a svátek pro děti 8–20 h. 
So, Ne a svátek  pro dospělé 9–20 h. 
Zubní pohovost 
Pohotovostní služby slouží lékaři o sobotách a nedělích  
v době od 9 do 12 h. Aktuální informace o pohotovostních 
službách žádejte na recepci Nemocnice Havlíčkův Brod,  
tel. 569 472 111 nebo je naleznete na www.onhb.cz.
• 4.–5. 6. MDDr. Kasal Josef  737 480 854
Šubrtova 2170, Havlíčkův Brod
• 11.–12. 6. MDDr. Hejtmánek Filip 792 339 455
Jahodova 2240, Havlíčkův Brod
• 18.–19. 6. MDDr. Langrová Veronika 777 121 044
Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou
• 25.–26. 6. MUDr. Staňková Milena 569 426 108
Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod
Veterinární kliniky 
MVDr. Vlček – 569 428 857, 603 349 285 denně 
MVDr. Štursa – 569 428 868, pohotovost 604 569 831 
MVDr. Potocký – 731 533 348 i pohotovost 
VetHB Žižkov MVDr. Jan Šťastný, 724 704 470 i pohotovost 
MVDr. Daniela Mičkalová, tel. 773 617 856 i pohotovost

Útulek pro kočky Mikeš HB, z.s.
Ledečská 2136, H. Brod • vedoucí útulku: mob. 733 178 614  

• Nabídka kočičího útulku na www.mikeshb.cz 
• e-mail: mikeshb@seznam.cz • Návštěvní hodiny: 

dle domluvy • Prosíme, kastrujte své i toulavé kočky. 
S kastrací rádi pomůžeme. • Účet sbírky na kočičky: 

2300735542/2010
Domov hledá Vanda. Narození: srpen 2021. Tadeášek si 
sám přišel říct o pomoc v obci Štoky, kdy nastoupil nálezcům 
do auta a odmítal ho opustit. Je to super kocour, kontakt-
ní, pohodový, bezproblémový. Velmi preferujeme společné 
umístění s jeho kamarádkou kočičkou Winnie, se kterou mají 
opravdu krásný vztah. Domov hledáme pouze v bezpečných 
bytových podmínkách.

Útulek pro psy Mírovka 
Technické služby – Eva Rippelová, tel. 569 438 188,  

e-mail: erippelova@tshb.cz. Aktuální nabídka pejsků  
na www.muhb.cz, sekce Útulek pro psy.  

Návštěva po telefonické dohodě.
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Krajská knihovna Vysočiny
www.kkvysociny.cz

1.–30. 6. – Putování za… tipy na výlet za známou osob-
ností / lacinova@kkvysociny.cz / 569 400 480 
1.–30. 6. – Nebe nad hlavou – testík pro děti – soutěž 
je určena dětem od 6 do 15 let (registrovaným dětským 
návštěvníkům KKV)
1.–30. 6. – KOMenský v KOMiksu – výstava přibližující 
hlavní životní události Učitele národů 
6. 6. 15.00 – Čítárnička se spisovatelkou Lenkou 
Rožnovskou 
6. 6. 18.00 – Jiří Karas Jůzl: Expedice Colorado River. 
Cestopisný pořad z vodáckého prostředí na jedné 
z nejkrásnějších a nejdivočejších řek planety, pro 
vodáky kultovní řeky – „Colorado River“, pramenící ve 
Skalnatých horách v USA 
7. 6. 17.00 – Beseda se spisovatelem Alešem Palánem. 
terasa KKV / horakova@kkvysociny.cz / 569 400 487 
8. 6. 14.00–15.30 – Duhové hrátky – zábavná odpoled-
ne pro děti ROZHLEDna
13. 6. 17.00 – Čtenářský klub – červnový čtenářský 
klub je zasvěcen knihám z drsného Severu. 
17. 6. 17.00 – Křest knihy Dějiny hudby (s živou hud-
bou) na schodech KKV
20. 6. – Den s knihovnou – přijďte s námi oslavit 20. vý-
ročí založení Krajské knihovny Vysočiny
20. 6. 16.00 – Komentovaná prohlídka knihovny. Mož-
nost rezervace míst na tel. čísle 569 400 400
23. 6. 17.00 – LiStOVáNí: Fake News Challenge! Scénic-
ké představení projektu LiStOVáNí. Schody KKV
24. 6. 14.00–15.30 – Duhové hrátky – zábavná odpo-
ledne pro děti ROZHLEDna

ZUŠ J. V. Stamice
7. 6. 17.00 – Koncert žáků hudebního oboru, sál ZUŠ 
15. 6. 17.00 – Koncert absolventů hudebního oboru, 
sál ZUŠ
21. 6. 18.00 – Čtvero ročních období – slavnostní koncert 
ZUŠ na první letní den, sál Staré radnice HB

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
www.muzeumhb.cz

Do 18. 9. – Historie nemocniční péče: lékárenství, 
lékaři a lékařství v Havlíčkově Brodě. 
Do 7. 8. – Výstava broušeného skla ve sklepení budovy 
Muzea Vysočiny
5. 6. – Program pro ukrajinské děti a rodiče na téma: 
život ve městě

Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
Do 31. 7. – Dětský svět Gabriela Filcíka – výstava známé-
ho ilustrátora dětských knih
Do 26. 6. – Jaroslav Valečka. Krajina ztracené paměti – 
výstava malíře a grafika spjatého s krajinou Sudet
7.–26. 6. – Výstava výtvarného kroužku galerie
Akce
15. 6. – Dny otevřených dveří – vstup zdarma
Dílny
23. 6. 16.00 – Linoryt a tisk tašek – technika linory-
tu a tisk plátěných tašek. www.galeriehb.cz, dotazy 
a závazné rezervace edukator@galeriehb.cz nebo tel. 
569 427 035, 739 329 160

Filmové OKO 
www.filmoveoko.cz

1. 6. 19.00 – Den dětí ve Filmovém OKU: Kde je Anne 
Franková (animovaný/historický/rodinný Belgie/Lu-
cembursko/Francie/Nizozemí/Izrael 2021)
8. 6. 20.00 – Chinaski – Každej ví kulový (hudební 
dokument Česko 2022)
15. 6. 20.00 – Vyšehrad: Fylm (komedie Česko 2022)
22. 6. 20.00 – Tři tygři ve filmu: Jackpot (akční komedie 
Česko 2022)
29. 6. 20.00 – Kdyby radši hořelo (komedie/drama 
Česko 2022)

Kulturní dům Ostrov
www.kdostrov.cz

11. a 12. 6. 10.00–17.00 – RC Model Show

Městské divadlo a kino Ostrov
www.mdko.cz

17. 6. 17.00 – Štísko a Poupěnka: Bylo nebylo
Tak vzhůru do fantastického světa pohádek, písniček 
a tanců se Štískem a Poupěnkou

Kavárna Ve Vile
Info: www.kavarnavevile.cz, FB nebo v Kavárně Ve Vile
Chytrý kvíz – pravidelně každé pondělí od 19 h.
11. 6. 10.00 – Víkend otevřených zahrad, zahradní kvíz, 
grilovačka, živá hudba
11. 6. 20.00 – Koncert kapely NÁSTROJE, reggae
12. 6. 10.00 – Víkend otevřených zahrad, zahradní kvíz, 
grilovačka
17. 6. 20.00 – DIXIE 377 – zahradní koncert, jazz/swing

Klub českých turistů
www.kct–havlickuvbrod.webnode.cz

4. 6. – 14. Ždírecký okruh. Odjezd vlakem v 8.03 hod. 
do Ždírce n. Doubravou. Trasa 10 km. Kontakt: Zdeňka 
Lédlová, tel. 721 204 352
8. 6. – Z Věže. Odjezd autobusem v 8.15 hod. z term. 
č.15. Trasa 12 km
11. 6. – Celodenní výlet podle počasí. Odjezd vlakem 
R v 6.01 hod. Návrat 19–20 hod. Cca týden před odjez-
dem bude trasa uvedena na našem webu a ve skříňce 
klubu. Trasa 10–12 km
15. 6. – Lázně Svatá Kateřina a Počátky. Odjezd vlakem 
v 9.05 hod. do Horní Cerekve s přestupem na autobus 
do Počátek. Trasa 11 km
18. 6. – 14. Chotěbořské putování. Odjezd vlakem 
v 8.03 hod. do Chotěboře. Trasa 10 km. Kontakt: Vít 
Dušek, tel. 606 228 184
22. 6. – Jaroměřice nad Rokytnou. Odjezd vlakem 
8.03 hod. do Bohušic s přestupem v Jihlavě a Okříškách. 
Trasa 10 km. Celodenní výlet. Návrat 16–18 hod.
25. 6. – Z Hesova do Brodu. Odjezd vlakem v 7.02 hod. 
do Hesova. Trasa 12 km
29. 6. – Do Zruče nad Sázavou. Odjezd vlakem 
v 7.49 hod. do Vlastějovic s přestupem v Ledči n/S. 
Trasa 10 km

Úterní vycházky (rychlostí 3 km/hod.)
7. 6. – Kolem kapličky. Odchod od restaurace „FOR-
MANKA“ na Humpolecké ulici v  8.00 hod. Trasa 8 km. 
14. 6. – Z Polné. Odjezd busem z terminálu č. 4 
v 8.15 hod. do Polné. Trasa 8 km. Vede: J. Kohoutová
21. 6. – Z Michalovic domů. Odjezd busem z terminálu 
č. 15 v 8.15 hod. do Michalovic. Trasa 8 km
28. 6. – Batelov – NS K. H. Borovského. Odjezd vlakem 
v 7.03 hod. do Batelova. Trasa 8 km

Vycházky za úsměvem
pravidelné vycházkové okruhy z H. Brodu. Odchod kaž-
dé úterý v 16 hod. od Úřadu práce. Návrat zpět do HB

Relaxační vycházky
každý čtvrtek (mimo červenec a srpen). Odchod ve 
13 hod. od zastávky MHD Stavební škola. Návrat zpět 
do HB. Vedou: J. Hreha a F. Pithart

Mateřské centrum Zvoneček
www.facebook.com/MaterskecentrumZvonecek
Informace na 734 267 423, https://hb.charita.cz/

4. 6. 14.00 – Pohádková cesta – společná oslava Dne 
dětí s pohádkovými bytostmi v okolí MC Zvoneček, 
v případě nepříznivého počasí v AZ centru
10. 6. 17.00 – Hormonální jóga pro ženy I – seminář
11. 6. 09.00 – Hormonální jóga pro ženy II – seminář
12. 6. 09.00 – Přirozené zlepšení zraku
12. 6. 09.00 – Obličejová jóga
17. 6. 9.30 – Pečeme dobroty tatínkům – pochoutky 
ke Dni otců, rady a recepty s malou ochutnávkou
27. 6. 10.00 – Piknik v trávě – příjemné předprázdnino-
vé posezení v parku Budoucnost

AZ CENTRUM – Středisko volného času
www.azcentrumhb.cz

4. – 9. 7. – volná místa na pobytový tábor Přežití 
v přírodě aneb za tajemstvím hradu Ronovec. Více 
informací a registrace www.azcentrumhb.cz
28. 7. – 3. 8. – volná místa na pobytový tábor Jako 
v Kocourkově. Více informací a registrace na  
www.azcentrumhb.cz
AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – SVČ – rozšiřuje tým 
externistů. Více informací petrova@azcentrumhb.cz 
nebo tel. 723 881 146

Family point
Horní 197, familypoint.hb@poradenstvi-vysocina.cz

1. 6. 9.00–16.00 – Dětský den na dvorečku Family Point
3. 6. 8.30–12.30 – Poradna
6. 6. 9.00–16.00 – SWAP-SHOP: Bleší trh výměnou – 
výběr věcí
7. 6. 9.00–16.00 – SWAP-SHOP: Bleší trh výměnou
8. 6. 9.00–16.00 – SWAP-SHOP: Bleší trh výměnou
10. 6. 8.30–12.30 – Poradna
15. 6. 9.00–16.00 – Workshop – aranžmá z papíru 
aneb ze starého nové (recyklace starého papíru)
17. 6. 8.30–12.30 – Poradna
20. 6. 16.00 – Co když dotek může změnit váš život? 
Lucka Fenclová
24. 6. 8.00–12.30 – Poradna
30. 6. 9.00–12.30 – Odměna za vysvědčení

Změna programu všech akcí vyhrazena

Program kina Ostrov Havlíčkův Brod
Na Ostrově 28/1, HB, tel. 569 421 088, www.mdko.cz. Předprodej kino: e-mail: rezervace@mdko.cz, 

 tel. 569 426 666 (1 h. před začátkem promítání). SLEDUJTE www.mdko.cz a FB: MDKOstrov

3. 6. 20.30   Tři Tygři ve filmu: Jackpot
4. 6. 18.30   Po čem muži touží 2
4. 6. 20.30   Pánský klub
5. 6. 16.00   Zakletá jeskyně
5. 6. 18.00   Biograf Sen: Poslední závod
9. 6. 18.30   Jurský svět: Nadvláda (3D)
10. 6. 20.00  Jurský svět: Nadvláda (tit)
11. 6. 18.00  Zakletá jeskyně
11. 6. 20.00  Pánský klub
16. 6. 19.00  Kdyby radši hořelo
17. 6. 20.00  Andílci za školou
18. 6. 18.30  Známí neznámí
18. 6. 20.30  Tři Tygři: Jackpot
19. 6. 16.00  Rakeťák (3D)

19. 6. 18.00  Jurský svět: Nadvláda (3D)
23. 6. 19.00  Prezidentka
24. 6. 20.00  Párty Hárder: Summer Massacre
25. 6. 20.00  Elvis
30. 6. 17.30  Mimoni 2: Padouch přichází
30. 6. 19.30  Řekni to psem
1.7. 17.30   Mimoni 2: Padouch přichází
1.7. 19.30   Prezidentka
2.7. 19.00   Kdyby radši hořelo
3.7. 16.00   Mimoni 2: Padouch přichází
KINO POD HVĚZDAMI
1.7. 21.30   Chinaski: Každej ví kulový
2.7. 21.30   Tři Tygři ve filmu: Jackpot
 Změna programu vyhrazena
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