
Nebojte se, nejsme žádní drrravci ani jelimánci. Kdo jste už někdy byl na zasedání 
zastupitelstva, víte, že naše jednička Jan Přikryl  se od šedi průměrnosti liší - patří mezi 
nejpřipravenější. Dvojka Pavel Štěpán  vám nejen vlídně opraví chrup, ale bude spolu s vámi 
promýšlet, třeba jak konečně opravit městské koupaliště a nepustit přitom městu žilou skoro 
sto milionů. Kristýnka Kosová  – paní ředitelka - má už v plánu, jak postupně vylepšit pro 
vaše dítka školy nejen mateřské (ostatně pedagogů máme mezi sebou víc). Vláďa Mrvík se už 
také čile zapojil - například do práce skupiny pro regeneraci městské památkové zóny. Nejen 
Milada Marková, ale každý z nás je připraven naslouchat i dříve narozeným. I když to někdy 
zajiskří – dokážeme hledat východiska přijatelná pro všechny generace. Aleš Kašpar pomohl 
za necelý rok v pozici tajemníka získat pro další tříleté období víc jak šestimiliónovou dotaci 
určenou pro zefektivnění práce městského úřadu. Petra Kaiferová dokáže porozumět nejen 
kolegům za katedrou, ale spolu s dalšími „manažerkami našich rodin“ i jejich námětům a 
přáním. Honza Žák  – zkrátka Čáp je v naší partě nejvyšším ze čtveřice studentů. Irena 
Vomáčková (pro Libličáky dívčím jménem Kopecká) chce pomoci prolomit malou úspěšnost 
města při získávání dotací. Malý skok přes kouzelné soprány Šárky Houšové a Dany 
Žohové  k hlubší poloze hlasu Markéty Bretšnajdrové. Ta nabízí městu například svoji 
studentskou architektonickou studii zástavby prostoru po cukrovaru. Také další naši 
kandidáti mají svá esa v rukávech. Přesvědčíme Vás!
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Milí občané Českého Brodu! Vážení voliči!

Kdo jsme?
Jsme nejmladší partou, která jde v Českém Brodě letos na podzim do voleb.
Víme už taky, že starost o Brod je běh na dlouhou trať a tak vám můžeme slíbit, že vydržíme s dechem nejdéle.

Co nabízíme?
Nabízíme vám nadšení, dobré nápady a vstřícnou komunikaci!
Nemáte chuť a často ani čas zúčastnit se fóra města, ankety písemné či na městském webu, nic Vám neříká Facebook? Nejste-li 
takto IN, NEVADÍ. Pokusíme se Vás aspoň čtyřikrát za rok pozvat na kávu nebo čaj. Ale moc Vás prosíme: Využijte 
každou příležitost, jakýkoli prostředek ke sdělení Vašeho nápadu, připomínky. Stalo se mnoho dobrého v Brodě za poslední léta, 
ale žádný úřad ani radnice nemá takovou moc jako dobrý občan našeho města.
S Vaší pomocí proměníme naši energii v konkrétní dobré věci pro Český Brod.



Aby se tu dobře cítily maminky s kočárkem, cyklisté i řidiči!
Chce to hodně tolerance. Ráno před školami to pořádně skřípe, často nám tečou nervy. Nepomůže ale jen pár nových 
značek. Dobré řešení hledejme společně.
Kromě městské policie a Policie ČR dáme prostor k zapojení do ranních hlídek i vitálním seniorům - dědečkům 
nebo babičkám.
Pokusíme se přesvědčit odpovědné k zpřístupnění dalších zelených ploch uvnitř města. Pak Vás čeká příjemná 
procházka nejen městským parkem, kolem Zahrad, stezkou Jedličky Brodského, topoly pěšinou TGM, ale i terapeutickou 
zahradou v nemocnici, zvelebeným prostorem Doliny a jejího okolí (dnes neutěšená prostranství kolem trati) a na 
dalších místech, která nám poradíte.
Po umožnění obousměrného provozu cyklistům na některých místech centra města navrhneme „volný pohyb cyklistů“ 
v celé centrální zóně (samozřejmě dle zákona po pravé straně vozovky).

Zvýšíme úspěšnost města při získávání dotací!
Město má stále málo projektů v takovém stupni přípravy, aby je mohlo pružně roubovat na vyhlašované dotační výzvy. 
Proto budeme přesvědčovat i ostatní zastupitele, že peníze vynaložené do kvalitní projektové přípravy se zúročí 
v desítkách milionů z úspěšných dotací.

Výměna oken a kompletní zateplení musí být prioritou ve snižování provozních nákladů budov v majetku města.
Nedostatek míst v mateřských školách lze dočasně vyřešit nákupem moderní mobilní buňky. Při uvažované rekonstrukci 
nebo výstavbě nové školky pro oblast Liblic zohledníme také  rozvojovou zónu po bývalém cukrovaru. 
Připravované projekty musí mít dlouhodobou perspektivu a ne být nepromyšleným plýtváním.

Podpoříme harmonický rozvoj města!
Zajistíme poradenství pro zájemce o bydlení. Informačně je propojíme s investory, realitními kancelářemi 
a developery, kteří mají o výstavbu v našem regionu zájem.
Přispějeme k další propagaci historických a kulturních pramenů našeho města. Ve spolupráci se 
školami, místními spolky a sdruženími dále rozšíříme nabídku kvalitního umění. Každý rok připravíme také 
projekty ke zvelebení městské památkové zóny.
Moderní část města vyroste v blízkosti českobrodského nádraží. Neměl by však jít o růst živelný. To by měl zaručit 
zpracovaný regulační plán této rozvojové plochy. Příjemné bydlení musí doplnit sportoviště a další vybavenost. S nedalekou 
rekreační zónou za Šemberou oblast spojí lávky pro pěší a cyklisty. Stejně tak spojí okrajové části města s okolní 
krajinou nové pěšiny a cyklostezky. 
Využijte možnost vyjádřit se k rozvoji města při projednávání územního plánu. Přiblížíme Vám podrobně naše představy.

Stručně:
Aby se tu dobře cítily maminky s kočárkem, cyklisté i řidiči!

● dáme prostor k zapojení do ranních hlídek i vitálním seniorům
● zpřístupníme další zelené plochy uvnitř města
● umožníme „volný pohyb cyklistů“ v celé centrální zóně města

Zvýšíme úspěšnost města při získávání dotací!
● zajistíme prostředky pro kvalitní přípravu projektů
● výměnou oken a zateplením snížíme provozní náklady města
● připravíme projekty ke zvelebení městské památkové zóny
● za pomoci dotací propojíme okrajové části města s okolní krajinou nové pěšiny a cyklostezky

Podpoříme harmonický rozvoj města!
● zajistíme poradenství pro zájemce o bydlení
● plán rozvoje plochy po cukrovaru projednáme s veřejností, městu i vlastníkům nabídneme vlastní řešení
● přispějeme k další propagaci historických a kulturních pramenů našeho města
● rozšíříme nabídku kvalitního umění

Koalice pro Český Brod (KDU-ČSL a Nestraníci) - fakt dobrá parta!
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