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Zprávy z České
Volby prezidenta republiky

Volební účast byla v naší obci tradičně vysoká, prvního kola se zúčastnilo 
dokonce 80,35 %, druhého 79,55 % oprávněných voličů. Úspěchy sbíral 
především Petr Pavel, který u nás ve druhém kole vyhrál v poměru 449 ku 
181 hlasům pro Andreje Babiše, procentuálně 71,26 : 28,73. Celorepublikově 
zvítězil Petr Pavel v poměru 58,32 : 41,67. Přejeme jemu i nám, aby se stal 
dobrým prezidentem. 

Den památky obětí holocaustu
V roce 2005 vyhlásila OSN 27. leden jako Mezinárodní den památky obětí 

holocaustu. Právě 27. ledna 1945 totiž Rudá armáda pod velením maršála Ko-
něva osvobodila vyhlazovací tábor Osvětim – Březinka, symbol nacistických 
zvěrstev. Bohužel čtyři z pěti našich spoluobčanů, o kterých víme, že tam také 
nedobrovolně zamířili, už rudoarmějci nezastihli mezi živými. Ten pátý, Hynek 
Růžička, putoval z Osvětimi do dalších koncentráků a válku se štěstím přežil. 
Jeho manželce Josefině, židovského původu, se to už ale nepodařilo, nepřežila 
ani romská maminka Eva Gáborová se třemi malými dětmi Vládíkem, Františ-
kem a Aničkou. Ti odjeli 7. března 1943 hned prvním hromadným transportem 
Romů z Brna do Osvětimi, kde ještě téhož roku všichni zahynuli. Brzy tedy 
vzpomeneme kulaté 80. výročí této smutné události. 
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Generál hrdina
Koncentrační tábory byly nejen místem zmaru, ale občas i neobyčejných hrdinství. 

Jedním takovým skutečným hrdinou byl generál Vilém Stanovský. V Dachau se mu 
podařilo zachránit mnoho francouzských spoluvězňů-důstojníků, špiček francouzské-
ho odboje určených k popravě, které „zašantročil“ v evidenci. Vděční kolegové mu to 
nikdy nezapomněli. Hned po válce byl vyznamenán nejvyšším francouzským vyzna-
menáním, to mimo jiné znamenalo, že když se v r. 1967 Stanovský mohl po dlouhých 
letech žalářů a zákazů na naléhání Francie konečně vypravit na oslavy Dne veteránů 
do Paříže, po přeletu hranic ho kapitán letadla přivítal na palubě, podal mu hlášení 
a požádal jej, aby letadlo řídil spolu s ním. Zároveň se k nim připojil čestný doprovod 
francouzských stíhaček. Před tradiční přehlídkou u Vítězného oblouku měl Vilém Sta-
novský tu čest zapálit slavnostní oheň. Ještě větší pocta, zcela mimořádná, pak násle-
dovala, když Charles de Gaulle před ním jako jediným zastavil, podal mu ruku a řekl: 
„Vím, kdo jste, generále, a vím, co jste vykonal.“ 

Loni uplynulo kulatých 50 let od smrti generála Stanovského. Dalo by se sarkastic-
ky dodat, že u nás po něm neštěkl pes, a máme hodně daleko k opakování uznalé věty 

Charlese de Gaulla. Nevšimla jsem si, že 
by jeho výročí někdo z veřejných činov-
níků připomínal, že by se hlásil k jeho 
odkazu (až na pár nadšenců, které osud 
generála zajímá). Škoda, měli bychom si 
koho stavět za vzor, takových lidí se moc 
nerodí. 

Jeho život by vydal na několik knih, 
my tu máme jen malý prostor, ale alespoň 
něco: vyznamenal se už v první světové 
válce, která ho zastihla jako mladíka na 
práci ve Francii. Byl vůbec prvním naším 
francouzským legionářem, narukoval ješ-
tě o den dřív než všichni ostatní, hned po 
vypuknutí války. Sice se zraněními, ale 
jako jeden z mála z české roty Nazdar 
a uznávaný velitel přežil ty nejtěžší bitvy 
zákopové války a po setkání s generálem 
Štefánikem, kdy se nadobro upsal létání 
a stal se jedním z prvních našich váleč-
ných pilotů, i těžký úraz při pádu letadla. 
Ani to ho neodradilo, po válce ještě ve 
Francii učil naše piloty létat, velel první 
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československé letecké škole, leteckým jednotkám. Absolvoval slavný dálkový let tře-
mi světadíly k propagaci českého letounu Aero Ab-11. Osobně se s ním znali a radili 
Masaryk i Beneš. 

Za druhé světové války se zapojil do Obrany národa, byl první, kdo pomáhal našim 
letcům za hranice, přes své kontakty prosadil u francouzské vlády jejich přijetí. Chy-
tili ho, ještě než tam stihl sám zmizet. Z Pankráce putoval k nám do Brna, do kobky 
na Špilberku. Tam ho Němci drželi téměř rok na samotce. Dalo by se říct středověká 
forma mučení, prý pak o tomto období téměř nemluvil, účinek na psychiku byl asi 
těžko sdělitelný. Paradoxně na rozdíl od jiných loupežníků ani odsud není jeho jméno 
nijak známé, aspoň co mohu soudit. Z Brna putoval do Dachau, do tamního nejdrsněj-
šího trestného oddílu, kde z několika stovek Čechů přežili jen tři. Stanovský byl mezi 
nimi. Neztratil svůj charakter ani tady, měl neuvěřitelnou odolnost. Jak to ocenili jeho 
francouzští spoluvězni po válce už jsme vzpomenuli. U nás byl po návratu povýšen 
na generála. 

Po komunistickém převratu nepřekabátil jako jiní, nevlezl do KSČ, dokonce tvr-
došíjně odmítal oslovení soudruhu, a tak se nad ním pomalu utahovala smyčka. Pro 
odchod ze země se rozhodl v r. 1952 hlavně kvůli dětem, které kvůli němu začaly trpět, 
manželku už pochoval. Byla to ale chystaná past provokatéra. Zavřeli ho, obvinili ze 
špionáže pro Francii. Co na tom, že neopustil hranice, prý kdyby se mu útěk podařil, 
vyzradil by vojenská tajemství. Byl to nesmysl, už proto, že ho dávno z armády vyho-
dili a žádná neznal. K odsouzení k vězení na 17 let pro velezradu a pokus o vyzvědač-
ství to stačilo. 

Mučení komunisty hodnotil generál jako ještě horší, než co zažil od Němců: „Ko-
munisté byli vynalézavější a bezcitnější než esesáci v koncentračním táboře,“ prohlásil 
prý po propuštění na amnestii v roce 1960. Hrdost ale generála neopouštěla, ani když 
měl smrt na jazyku. Jednou po obzvlášť krutém výslechu, když mu názorně předváděli 
pomocí ručníku, jak bude co nevidět viset, jim při odchodu vmetl do tváře: „Dobře si 
zapamatujte, co jste nyní dělali, abyste na to nezapomněli a nezapírali, až budete jed-
nou voláni k zodpovědnosti.“ Prý v drsné vyšetřovací vazbě dokázal odolat jen jeden 
ze sta, Stanovský mezi ně patřil, nezlomili ho. 

Zní to neuvěřitelně, ale když zjistil podle řeči, že jeden z pomocných vyšetřovatelů 
byl za války německý kolaborant, podal náčelníkovi věznice stížnost: Nepřeji si, aby 
mě tento ještě někdy vyslýchal. Schytal to, dostal tři dny temnice, ale asi jeho neohro-
ženost přece jen zapůsobila, protože náčelník dotyčného z jeho případu stáhl.

Na Mírově ho drželi v tak strašných podmínkách, že onemocněl a po třech měsících 
horeček ho poslali umřít do Brna do fakultní nemocnice, aby se vyhnuli opletačkám. 
Lékaři mu zpočátku nedávali žádnou naději na uzdravení, přesto ho svědomitě léčili. 
Po devíti měsících ho postavili na nohy, Stanovský měl pro ně jen slova uznání. Zdraví 
už měl ale podlomené. Alespoň nevzpomínal na Brno jen v souvislosti s kobkou na 
Špilberku. 
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    Fascinující bitvu sváděl Stanovský i po propuštění na amnestii v r. 1960. Nespo-
kojil se s ní, nedal si pokoj, dokud ho nezprostili nespravedlivého nařčení z vlastizrady. 
To si on, který pro vlast dýchal, nemohl nechat líbit. Dosáhl obnovení procesu (stálo 
mu to i za riziko, že ho znovu posadí) a domohl se rehabilitace v roce 1969. Než roz-
sudek nabyl právní moci, trvalo to další tři roky. Ale on si počkal. A pak teprve umřel. 
Měsíc po definitivním potvrzení rozsudku. Prostě se musel dožít toho, aby z něho to 
sprosté obvinění sňali. Museli to uznat. Potom teprve v klidu odešel.  

Ten jeho odchod podtrhuje celý jeho život. Spravedlnost je spravedlnost, ať panuje 
režim jaký chce. Vždy ho reprezentují jen konkrétní lidé, a těm Stanovský viděl „pod 
kabát“. Komunisté nekomunisté, i oni musí uznat, že on se vlastizrady nedopustil. 

Vzpomněla jsem si na pana generála v tento čas překabátěných demokratů, kdy se 
naši kandidáti na prezidenta předháněli, kdo je větší hrdina či kdo zná víc vlivných 
osobností. Jestlipak se jako hrdina cítil generál Stanovský? Dost bych se divila, neměl 
k tomu moc příležitostí, snad když po propuštění stál u lisu na kolíčky, protože mu 
důchod 213 Kčs nemohl stačit k přežití? 

Po převratu 1989 ho alespoň prezident Havel vyznamenal Řádem Bílého lva III. 
třídy ve vojenské skupině (komu už by náležela I. třída, když ne jemu?) in memoriam, 
na to, aby rodině vrátili komunisty zabavenou vilu, už ale naše novodobá spravedlnost 
nestačila. 

Při pohledu na úroveň předvolebního boje si říkám, jestli to není důsledek právě 
toho, že si lidí jako byl generál Stanovský stále neumíme jako národ vážit. Zato se 
dovedeme do krve rozhádat, kdo je lepší, respektive horší – Bureš, nebo Pávek? 

Dlouhodobě se odkazu generála Stanovského věnuje Ing. Ivo Pujman. Životopis 
Stanovského sepsal Otto Janka (Generál Stanovský, 1997). Díky. 

Počátky Sokola v České
V září loňského roku jsme oslavili kulaté 100. narozeniny naší sokolovny, jejíž 

historii jsme si připomněli výstavou. Snad nebude na škodu, když se za ní i na stránkách 
občasníku ještě ohlédneme.  

Mnozí si vybaví oslavy 100 let trvání Sokola v České z r. 2014. V roce 1914 se 
totiž z mateřské evanovické jednoty oddělil samostatný odbor Sokola v Cinsendorfě 
(budoucí České). Naši sokolové docházeli cvičit do sousedních Evanovic (Ivanovic) 
patrně několik roků, což se dá dovodit i z krásné vzpomínky na tyto pionýrské časy 
z pozůstalosti bratra Františka Vojty (dědečka Lídy Nussbaumové). Je to originální 
rukopis proslovu, který si připravil k oslavám 50. výročí Sokola v Ivanovicích. 
František Vojta byl prvním náčelníkem (cvičitelem) našeho Sokola a víme, že později 
převzal po svém bratranci stejného jména jeho starostenskou funkci. Na ivanovických 
slavnostech byl už zasloužilým členem (bylo mu už kolem šedesátky) a měl tu čest 
přednést slavnostní zdravici: 
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Sestry a bratří 
Dnes – kdy vzpomínáte 50. výročí založení Vaší jednoty, přišli jsme k Vám z České, 

abychom s Vámi vzpomněli prožité práce na poli sokolském. Bylo to téměř před 38 
lety, kdy jsme k Vám začali chodit do cvičení, a když v r. 1914 nás bylo více, rozhodli 
jsme se společně s vámi založiti odbor vaší jednoty v České, jehož jsem byl prvním 
náčelníkem. 

Rád na ty doby vzpomínám, neboť zde mezi Vámi jsme poznali to krásné učení 
Tyršovo, zde jsme poznali to nadšení, sokolské bratrství, obětavost a lásku k věci 
sokolské. 

Rád vzpomínám na br. Svídu, br. Novotné a jiné, kteří sešedivěli v práci sokolské 
a kteří nám byli k založení naší sokolské jednoty nápomocni. 

Bratři a sestry. Za 50 let trvání Vaší jednoty se mnoho a mnoho změnilo, ale myšlenka 
sokolská se nezměnila. Program sokolské práce dr. Mir. Tyrše je stále potřebný pro 
zdraví a sílu národa československého. 

K této práci do druhé padesátky Vás všechny srdečně zdravím, přeji Vám, by  Vás 
vždycky provázela láska k věci sokolské, bratrství a přátelské pospolitosti. 

K tomu Vám volám sokolské na zdar  (nepatrně upravený pravopis)

Tady se musím omluvit za chybu, kterou jsem uvedla na výstavě k proslovu. Špatně 
jsem v rukopisu přečetla přepisovanou cifru 38 a odhadovala jsem tak text za starší 
(četla jsem, že uběhlo jen 30 let, co naši začali chodit cvičit s ivanovickými). Pevným 
bodem je vznik našeho odboru v r. 1914, k tomu datu (mínus odhadovaných pár let 
docházení do Ivanovic) přičteme 38 vzpomínaných let. Dostaneme se na rok 1952 
(mínus pár let). Slavnost určitě neprobíhala za války, to by ji Němci zatrhli. Můžeme 
tedy hledat někdy mezi roky 1945 až 1952. O historii Sokola v Ivanovicích jsem zatím 
našla jen nepřesné informace, v magisterské práci Jana Outlého o brněnském Sokole 
(2019) se tvrdí, že ivanovická jednota vznikla až kolem r. 1919, což je zjevný nesmysl. 
Zato jsem zde našla podrobnější informace o působení Sokola v Řečkovicích, které je 
datováno už k r. 1897. Tehdy se tu utvořil samostatný odbor královopolské jednoty, 
samostatná jednota tu pak vznikla v r. 1900. Je zde jistá možnost, že ve stejné nebo 
velmi blízké době k podobným krokům přistoupili i Ivanovičtí, kteří snad také do 
Králova Pole docházeli (Ivanovice i Řečkovice byly tehdy ještě samostatné vesnice). 
Pak by oslavy vycházely na rok 1947, což by sedělo. Naši by pak odhadem docházeli 
cvičit do Ivanovic už někdy kolem r. 1909, 1910 a po 4 letech by se tedy rozhodli 
osamostatnit. Je nutno brát tento odhad s rezervou, i když jen několika málo let. 

Pro zajímavost se ještě hodí dodat, že jeden z ivanovických bratrů, kteří jsou uváděni 
jako velká opora našeho Sokola při jeho zrodu, Eman Novotný, se později přiženil 
do Lelekovic, kde se stal pro změnu hlavním iniciátorem postavení zdejší sokolovny 
(začalo se r. 1938, celých 17 let po nás. Ostatně lelekovický Sokol se oddělil z toho 
našeho, nejprve Lelekovičtí docházeli k nám, podobně jako my do Ivanovic).  
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Vraťme se do r. 1914, kdy se naši sokolové rozhodli osamostatnit. Trefili se do 
doby velice pohnuté – hned první veřejné cvičení, plánované na srpen 1914, překazila 
válka. Místo na louku u nádraží, kam už bylo objednáno 10 hl piva a sezváni sokolové 
z širokého okolí, mašírovali muži od 21 do 42 let do Srbska, Haliče a na další bojiště 
první světové války. Naštěstí ale položené základy byly pevné, odbor hned od svého 
vzniku vyvíjel aktivní činnost a po válce bylo na co navázat.  

Z ustavující schůze se dochoval zápis se jmény všech zakládajících bratrů: 
Protokol. 
Sepsaný při důvěrné schůzi, založení odboru tělocvičné jednoty „Sokol“ 

v Cinsendorfě. 
Dne 6. ledna 1914. 
Pořad:
Schůzi zahájil starosta jednoty Evanovické br. Svída ve 4 hod. odpoledne. 
Jednatel br. Novotný byl vyzván, by poučil nové členstvo o významu a chování se 

sokolstva, potom přečetl hlavní body stanov a přiměl přistupující členy k podpisům. 
Základní listinu podepsali následující bratři: 
Bauman Otto 
Böhm Ed.
Bartoš Ant.
Bartoš Albert
Cecava Fr.
Fiala Stan.
Holubík Alb. 
Kosina Fr.
Kolář Jos.
Kolář Ad. 
Merta Jan
Merta Vác.
Němec Lud.
Pavelka Jos.
Smysitel Jan
Vojta Vil.
Vojta Fr. 
Vojta Fr. 
Vojta Ed.
Vojta Ant. 
Verner Čeň. 
Zanáška Flor. 

První náčelník (cvičitel)
našeho Sokola

František Vojta ml.
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Po zápisu podán návrh k volbě předsednictva. Volba provedena aklamací. 
Jednohlasně byli zvoleni: 

Za předsedu br. Vojta Fr. st., 
jednatelem br. Kosina Fr.,
pokladníkem br. Merta Vác. (po měsíci ho vystřídal br. Vojta Ant.),
cvičitelem br. Vojta Fr. ml.

Na návrh br. Hájka z Evanovic byl na schůzi 12. dubna 1914 zvolen ještě vzdělavatel: 
br. Vojta Fr. ml. 

František Vojta označovaný jako mladší je dědeček Lídy a Lumíra z č. 15, jeho 
bratranec, František Vojta z čísla 29 (ševcoval zde s Františkem „Domečkem“ Saulem), 
je označován jako starší. 

Cvičilo se původně v hospodě br. Baumanna, vždy v úterý a pátek v 8 hod. večer, 
brzy přibyla i neděle. Scházelo se pravidelně 10 – 12 bratří, už v červenci se přidali 
i dorostenci, těch se přihlásilo 5. Záhy se začalo také s pořádáním zábav: první proběhla 
v dubnu, stejně jako výšlap na Babí lom, kterého se účastnilo 13 členů cinsendorfského 
sokola. 

Bratři se pravidelně vzdělávali, proslovy připravoval br. vzdělavatel, který k nim 

První jednatel
František Kosina

První předseda (starosta)
František Vojta st.
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občas zval také další přednášející. Co bylo jejich tématem? Tak třeba význam nošení 
společného sokolského odznaku, odkaz spisovatele Jakuba Arbesa, červen byl 
zasvěcen připomenutí M. Jana Husa – nejprve přednáškou br. Krejčího ze Soběšic 
a 26. června sám br. Vojta recitoval „Matku Husovu“. Dnes si něco podobného těžko 
dovedeme představit, kdyby starosta Aleš Kyselák začal na schůzi recitovat básně, asi 
by to všichni brali jako recesi. Tehdy ale byla jiná doba, Češi bojovali o své národní 
sebevědomí, vlastenectví bylo ještě považováno za ctnost. 

Na 9. srpen 1914 připravovalo župní vedení už zmíněné okrskové veřejné cvičení 
na podporu nového odboru Sokola v Cinsendorfě. Při jeho přípravě pomáhali bratří 
z mateřské evanovské jednoty. Ještě 12. července bylo vyjednáno s br. Baumannem 
místo konání a bylo dohodnuto, že svůj pozemek u nádraží zapůjčí pro akci zdarma. 
Měla to být velká sláva, průvod sokolů sem měl pochodovat až z Králova Pole za 
zvuků břeskné kapely, která pak měla vyhrávat až do dvou v noci – s br. Skotákem už 
byl dojednán honorář, který činil na jednoho muzikanta 10 K, 7 piv, svačinu a večeři.  
Kapelníkovi dvojnásob. 

Sokol nechal zhotovit u p. Střítežského dva prapory, objednáno bylo 10 hl piva (po 
28 K za 1 hl) do dvou výčepů, nechaly se tisknout plakáty, úlohy pořadatelů už byly 
rozdělené, každý věděl, co bude dělat, kromě prodeje piva se myslelo i na sodovku, 
uzenky, tombolu, trafiku s tabákem a pohlednicemi… 
Jenže pak přišlo vyhlášení „Mým národům“ a Velká válka. A co bylo po ní, na to se 
podíváme zase v příštím čísle.
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POPLATKY na rok 2023 

 
Vážení občané, pro rok 2023 se sazba poplatku za komunální odpad zvýšila na 800,- Kč. 
(OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství). Sazba poplatku ze psů 
zůstala 200,- Kč (OZV č.5/2019). Plné znění OZV je k nahlédnutí na OÚ Česká nebo na 
www.ceska.cz (archiv). 
 
Splatnost: od 1.2. do 31. 3. 2023 
 
Poplatky jsou vybírány následovně: 

 
1. v hotovosti nebo platební kartou  

na Obecním úřadě Česká od středy 1. 2. 2023  
     v úřední dny    Po, St      7.30 – 12.00 hod.     14.00 – 17.00 hod. 
 
2. platbou na účet obce   

č.ú. 1348822309/0800,  
 
do specifického symbolu zadejte číslo popisné (evidenční) vašeho domu (chaty), 
do variabilního symbolu zadejte     -  platba odpad  č. 1340 

- platba pes č. 1341 
 

Každý poplatek je nutno zasílat za jednotlivé osoby s přesnou identifikací. 
 
Příklad:          tříčlenná domácnost  + pes  
                  

                       za koho je odváděn                výše poplatku 
                           Petr Nový                        800,- Kč –  1. poplatník - odpad  

                    Jana Nová                       800,- Kč –  2. poplatník - odpad 
                    Martin Nový                     800,- Kč –  3. poplatník - odpad 
                    Petr Nový                        200,- Kč –  poplatek za psa 
                     

Pokud využijete bezhotovostní platbu, a došlo u Vás ke změně (např. počet členů 
domácnosti, úhyn psa, atd.), je nutné ji do 15 dnů nahlásit na Obecní úřad Česká. 
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OBEC ČESKÁ 2023 
 mobilní svoz odpadů 

 
 

Přistavení kontejnerů proběhne 
v sobotu 1. dubna 2023 od 8.00 do 11.00 hodin. 

u Obecního úřadu Česká. 
 
 
 

Co lze odevzdat  
při mobilním svozu: 

 
Velkoobjemový odpad -  
rozměrné odpady z domácností- koberce, starý nábytek…. 
Nebezpečný odpad -                                                                                                                          
oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie, včetně znečištěných 
obalů z těchto odpadů, akumulátory, monočlánky, hnojiva, čistící prostředky a 
léky, elektrospotřebiče z domácností atd. 
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           OBEC Česká a KLAS Česká  

                   Vás srdečně zvou na  
 

BESEDU Českého červeného kříže  
PRVNÍ POMOC  

v pondělí 6. února 2023 od 16:00 hod. 

v Komunitním centru Česká 
  

   

Přijďte si s námi osvojit základní dovednosti první 
pomoci. Vítáni jsou všichni bez rozdílu věku. 

  
  
  



12

 

Obec Česká zve děti i dospělé na šicí dílničku  
v pátek 10. 2. 2023 od 16.00 - 19.00 hod. do Komunitního centra Česká.  

Je vhodná pro úplné začátečníky i pokročilé. 
Bude pro Vás připravený materiál na jednoduché výrobky nebo můžete 
tvořit dle vlastní fantazie. Na místě budou šicí stroje i veškerý materiál 
potřebný pro šití. Můžete si přinést i svoje vlastní potřeby - špendlíky, 
nůžky, křídy.                                                 Těší se na Vás Jana a Zdena. 

 

 

V případě zájmu bude pokračovat pravidelný kurz šití. 
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11.2. 2023  
16 - 18 HOD.   
SOKOLOVNA ČESKÁ 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
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Dítě v krizové situaci
– systém náhradní rodinné péče v ČR

Zajímá vás pěstounství? Máte otázky na systém pomoci dětem 
v krizové situaci u nás v ČR? Chcete sdílet svoje zkušenosti? Kdo 
a jak může pomoci vám i dětem?

Termín: 15. 2. 203 15.30 hod – 16.30 hod
Místo: KC Česká, Česká 
Obsah semináře:
Kam je umístěno dítě, pokud nemůže být ve své rodině? Co nejčastěji 
předchází takové situaci? Jaká je role školy, obce  v tomto procesu?
Co je případová konference a jaká jsou očekávání od pedagoga jakožto 
účastníka?
Co je pěstounská péče, poručnická péče a péče pěstounů na přechodnou 
dobu?
V jakých oblastech mohou pečující osoby (pěstouni) děti zastupovat 
v rámci spolupráce se školou?

Cíl přednášky:
Předání základních informací o systému náhradní rodinné péče v ČR. 
Sdílení praktických zkušeností a konkrétních příběhů dětí, které 
vyrůstají v náhradní rodině, se zaměřením na školní prostředí. Tipy, jak 
pracovat s dítětem vyrůstajícím v pěstounské péči, jak spolupracovat 
s pečujícími osobami a rodiči.

Lektor:
Mgr. Zuzana Bořilová
více než 10 let praxe jako sociální pracovnice OSPOD – kurátor pro 
mládež, náhradní rodinná péče
zkušenosti s doprovázením pěstounů
mediátorka, facilitátorka
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Zprávy od Jany Šťastné z komunitního centra
Obec Česká vám bude nabízet širokou nabídku aktivit v našem novém 
komunitním centru. O akcích vás budeme informovat na webu obce, FB, 
nástěnkách apod. Rádi bychom zjistili předem váš zájem o pořádání kon-
krétních akcí, rozhodli jsme se proto využít rychlou a efektivní formu 
sběru vašich názorů pomocí google formulářů. Váš názor je pro nás ve-
lice cenný! Potřebujeme vaši e-mailovou adresu pro zasílání odkazů pro 
vyplnění, prosím vás tedy o poskytnutí vaší e-mailové adresy, napište 
nám krátkou zprávu s názvem kontakt na tento e-mail: ceskakc@gmail.
com. Předem děkujeme!

Nejbližší akce v komunitním centru:
Workshopy na téma komunikace „Jak mluvit s dětmi, aby na/1) 
poslouchaly“, lektor Č. Štastný.

Obsah: Během tohoto workshopu si zažijeme a vyzkoušíme, jak naše ko-
munikace může rozvíjet nebo potlačovat kreativitu, sebevědomí a důvěru 
dětí a žáků, popř. partnerů.  Jak vytvářet v naší komunikaci důvěru? To 
vše nejen uslyšíme, ale i zažijeme. Proběhne 5 workshopů, první bude 
zkušební kde se rozhodnete zda chcete navštívit i další.
Skupina max. 15 účastníků
Termín: 22.2. 2023 17.30 – 18.30 hod

Semináře pro pedagogy s Lukášem Javorkem 2) na téma „Startéry“ 
nebo „Kooperativní učení“ nebo „Algoritmizace“ apod. Témata 
naleznete zde: https://www.aktivniucitel.cz/Skoleni.html 
Termín:  22. 3. 2023 od 14.00 hod

Beseda s Mgr. T. Sojkovou, vedoucí soc. odboru MěÚ Kuřim, na 3) 
téma sociálního poradenství v oblasti čerpání sociálních dávek 
a podmínek obsazování pobytových zařízení pro seniory, odleh-
čovací služba a možnosti pomoci při péči o blízké osoby.
Termín: 24. 4. 2023 od 16.00 hod
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Příměstské tábory – měli byste zájem pro své děti o příměstský 4) 
tvořivý tábor? V dopoledních hodinách by děti šily na šicích stro-
jích, tvořily, malovaly apod., odpoledne by probíhaly volnočasové 
aktivity, hry, výlety. Vhodné pro tvořivé děti ve věku 6 – 14 let. 
Pokud byste měli zájem prosíme o e-mail na ceskakc@gmail.com. 
Děkujeme za váš názor.
Termín bude upřesněn dle vašeho zájmu.

DIVADLO O ČERVENÉ KARKULCE
Maňásková pohádka pro malé i velké

Upravila a hraje: Radka Blatná, www.zdravotniklaun.cz
Výprava: Kamila Spěváková
Termín: 26. 3. 2023 od 17.00 – 17.40 hod v KC
Veselá pohádka o Červené karkulce pro všechny věkové kategorie 
dětí i dospělých diváků.
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   Obec Česká a Klub seniorů Klas  
               pořádá zájezd          

 

   v sobotu 22. dubna 2023 

 
    Odjezd v 7.00 hod. od Obecního úřadu Česká, 
    příjezd cca 9.30 hod. před zoologickou zahradu v Troji. Poté se 
    můžete vydat do Botanické zahrady Praha a projít skleníkem Fata 
    Morgana, navštívit krásný barokní Trojský zámek i se zahradami 
    nebo přímo branami vstoupit do pražské zoo. V 18.00 hod. odjezd 
                                                          zpět do České. Návrat cca 20.30 hod.
 

 Cena za dopravu: 350,- Kč na osobu 

 Zájemci se mohou hlásit:  Mičánková Lenka  - tel: 776 400 836 

                                      nebo Obecní úřad Česká - tel: 541 232 126 

                                                                                             724 367 962 
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Zpravodaj obce Česká. Ev. č. MK ČR E 21297. Neprodejné! Vydává OÚ Česká nákladem 440 výtisků. 
Připomínky a podněty: e-mail hruskadada@seznam.cz nebo tel. 605 121 428 (D. Hrušková) nebo doručte 
na OÚ Česká. Redakční úpravy vyhrazeny. Za dodané hotové plakáty odpovídají autoři.

Uzávěrka dalšího čísla: 15. března 2023

Přehled plánovaných akcí

6. 2. 2023 Beseda První pomoc    16 hod.

10. 2. 2023 Šicí dílnička     16–19 hod.

11. 2. 2023 Dětský karneval    16–18 hod.

15. 2. 2023 Seminář Dítě v krizové situaci  15.30 hod
18. 2. 2023 Fašank      13 a 19 hod.

22. 2. 2023 Workshopy na téma Jak mluvit s dětmi, aby na/poslouchaly
        17.30 hod.

27. 2. 2023 Beseda o portugalské a belgické gastronomii 16 hod.

22. 3. 2023 Semináře pro pedagogy na téma „Startéry“ nebo „Kooperativní
  učení“ nebo „Algoritmizace“ apod.  14 hod.

26. 3. 2023  Divadlo O Červené Karkulce   17 hod.

1. 4. 2023 Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 8–11 hod.

22. 4. 2023 Výlet do Prahy-Troje    7.00–20.30 hod.

24. 4. 2023 Beseda s Mgr. T. Sojkovou, vedoucí soc. odboru MěÚ Kuřim
  na téma sociálního poradenství v oblasti čerpání sociálních
  dávek a podmínek obsazování pobytových zařízení pro seniory,
  odlehčovací služba a možnosti pomoci při péči o blízké osoby.

        16. hod.


