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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 25. 5. 2017 | Městská rada

usnesením č. 214/2017
usnesením č. 219/2017

usnesením č. 215/2017
usnesením č. 220/2017

usnesením č. 221/2017

usnesením č. 222/2017

usnesením č. 223/2017 
usnesením č. 216/2017

usnesením č. 217/2017

usnesením č. 224/2017

usnesením č. 218/2017

 schválila Jednací řád Rady města Čáslavi, dle důvodové Města Čáslavi o místních poplatcích v platném znění.
zprávy.  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit města na provoz linky bezpečí ve výši 10 000 Kč, dle důvodové zprávy.
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav schvaluje prodat část  schválila mimořádné odměny pro ředitele příspěvko-

2pozemku p.č. 1776/147 o výměře 21 m  v katastrálním území Čáslav, zapsané- vých organizací města podle důvodové zprávy. Odměny budou vyplaceny          
ho u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná v nejbližším výplatním termínu z prostředků jednotlivých zařízení.
Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, p. M. V., bytem Čáslav  schválila, aby k podání nabídky na opravu střechy 
za cenu 3 812 Kč včetně DPH 21 % + náklady na realizaci prodeje. Na pozemku budovy č.p. 196 (bývalá budova HZS) byly obeslány firmy, dle důvodové zprávy. 
p.č. 1776/147 v k.ú. Čáslav vázne věcné břemeno spočívající v ochranném   schválila firmu  ARR - Agentura regionálního rozvoje, 
pásmu nadzemního vedení VN 22 kV pro ČEZ Distribuce, a.s. Veškerý pohyb spol. s r.o. Liberec, jako zpracovatele digitálního povodňového plánu a 
osob a jejich činnost (stavební, zemědělská i pěstitelská) se musí řídit v souladu varovného informačního systému pro město Čáslav a vybrané obce ORP 
s podmínkami pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních Čáslav, dle důvodové zprávy.
vedení vydaných ČEZ Distribuce a.s. schválila jako dodavatele podlimitní veřejné zakázky 

 schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu „Rekonstrukce Dusíkova divadla“ firmu Realitní a stavební společnost, s. r. o.; 
města na tisk Almanachu k 80. výročí školy VOŠ, SPŠ a OA Čáslav ve výši 10 000 IČ: 41432037, Fantova 693/45, Brno, která podala nabídku s nejnižší nabídko-
Kč, ve znění dle důvodové zprávy. vou cenou; pověřila starostu města uzavřením smlouvy s vybraným uchaze-

 neschválila umístění předzahrádky (zábor veřejného čem postupem stanoveným v § 124 ZZVZ, případně postupem stanoveným v § 
prostranství) v ul. J. Mahena před č.p. 254 v Čáslavi pro provozovatele Pivnice 246 ZZVZ.
Staropramen p. J. Ř. v období 5 – 9/2017 v souladu s obecně závaznou  schválila složení hodnotící komise ustanovené              
vyhláškou Města Čáslavi o místních poplatcích v platném znění. k posouzení a hodnocení přijatých nabídek v rámci zjednodušeného podlimit-

 schválila povolení záboru veřejného prostranství  n íh o   ří ze n í  n a veřejnou zakázku „Obnova veřejné zeleně v Čáslavi“ tak, jak je 
z důvodu umístění mobilních reklamních zařízení pro žadatele POMPO spol. uvedeno v důvodové zprávě. Hodnotící komise je zároveň pověřena funkcí 
s.r.o., Lidická 481, Unhošť 273 51, v souladu s obecně závaznou vyhláškou komise pro otevírání obálek s nabídkami a provedením posouzení kvalifikace.

Usnesení městské rady ze dne 30. 5. 2017 | Městská rada

usnesením č. 225/2017

usnesením č. 231/2017 
usnesením č. 226/2017

usnesením č. 232/2017

usnesením č. 233/2017

usnesením č. 234/2017usnesením č. 227/2017

usnesením č. 228/2017

usnesením č. 235/2017usnesením č. 229/2017

usnesením č. 230/2017

 schválila uzavření dohody o vyřízení reklamace (sleva z schvaluje přijetí dotace dle rozpočtové skladby ve výši 280 000 Kč na rozšíření 
ceny díla) mezi městem Čáslav a Riderou stavební, a.s., IČ: 45192464, Dělnická MKDS IV. při 20% spoluúčasti města Čáslav.
382/32, Ostrava. schválila, aby byly obeslány firmy účastnící se 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit výběrového řízení na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav schvaluje záměr města Městské policie Čáslav, dle důvodové zprávy.

2odkoupit podíl pozemků st. p.č. 3818 o výměře 19 m , st. p.č. 3820 o výměře   neschválila  uzavření dohody o převodu všech práv a 
2 2 2 závazků k bytu č. 3 v domě č.p. 1697 v ulici Jeníkovská v Čáslavi mezi p. M. V. a J. 150 m , p.č. 196/1 o výměře 22 m , p.č. 196/5 o výměře 1 m , p.č. 2208 o 

2 2 H., dle důvodové zprávy. výměře 193 m , p.č. 2555 o výměře 563 m , vše v katastrálním území Čáslav, 
 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

rozsahu „Rekonstrukce zastřešení - MŠ Masarykova 224, Čáslav“ byly obeslány Kutná Hora na LV č. 11652 pro obec a katastrální území Čáslav a p. M. Ž., bytem 
firmy uvedené v důvodové zprávě.Londýn, Great Britain, za cenu dle znaleckého posudku.

 navrhla Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout  schválila přidělení bytu č. 35 v č. p. 440 ul. Boženy 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením               Němcové, Čáslav a uzavření nájemní smlouvy, v tomto pořadí: 1. J. N., Ronov 
č....  schvaluje  prodej bytové jednotky v ulici Bojovníků za svobodu 1537/8, nad Doubravou, 2. K. F., Čáslav, 3. M. H., Čáslav za podmínek uvedených             
spolu s podílem ve výši 3774/179516 na bytovém domě č.p. 1536 a 1537 a na v důvodové zprávě.
pozemcích st.p.č. 2428 a 2429, zapsané na Katastrálním úřadě pro Středočeský  navrhla Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení: 
kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 12224 pro obec a katastrální Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č. /2017 schvaluje 
území Čáslav, za cenu ve výši 50% ceny stanovené znaleckým posudkem + auditora C.J.Audit s.r.o. (auditorka Ing. J. Č.) pro přezkoumání hospodaření 
náklady na realizaci prodeje p. V. T.města Čáslavi za rok 2017.

 vyslovila souhlas, podle § 27 odst. 7e zákona                   schválila návrh nájemní smlouvy mezi Městem Čáslav 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění a Čáslavskou servisní, s.r.o., dle předloženého návrhu.
pozdějších předpisů, s přijetím dědictví po p. V. M., dle důvodové zprávy. navrhla Zastupitelstvu Města Čáslav přijmout toto 

usnesení: Zastupitelstvo města Čáslav po projednání svým usnesením č.  /2017 

usnesením č. 236/2017
usnesením č. 239/2017

usnesením č. 237/2017

usnesením č. 238/2017

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout financování plus 7 708,19 tis. Kč.
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým  po seznámení s Podmínkami čerpání investiční dotace 
usnesením č. … schvaluje účetní závěrku Města Čáslavi sestavenou k v Programu EFEKT 2017 na projekt „Snížení energetické náročnosti veřejného 
rozvahovému dni 31. 12. 2016. osvětlení města Čáslav“ doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout ná-

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout sledující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. ………/2017
následující usnesení. Zastupitelstvo města Čáslavi projednalo závěrečný účet 1) souhlasí s přijetím dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti 
Města Čáslavi k 31. 12. 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením veřejného osvětlení města Čáslav“, přidělené číslo dotace: 122D22100 7321 ve 
bez výhrad. výši 1 479 365 Kč ze Státního programu na podporu úspor energie a využití 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout obnovitelných zdrojů energie pro rok 2017 – Program EFEKT,
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým 2) schvaluje předložené Podmínky čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 
usnesením č. … schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017. Rekapitulace: 2017,
upravené příjmy 229 662,19 tis. Kč, upravené výdaje 237 370,38 tis. Kč, 3) schvaluje spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti 

Usnesení městské rady ze dne 6. 6. 2017 | Městská rada
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veřejného osvětlení města Čáslav“, přidělené číslo dotace: 122D22100 7321  schválila zábor veřejného prostranství na náměstí Jana 
do celkové výše potřebných nákladů způsobem uvedeným v důvodové zprávě. Žižky z Trocnova v Čáslavi za účelem srazu klubu PORSCHE.108CZ dne 22. 7. 

 doporučila Městskému zastupitelstvu v Čáslavi schválit 2017 v souladu s obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi o místních 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým poplatcích v platném znění.
usnesením č. /2017 schvaluje zahrnout do již schváleného pořízení změny č. 1  schválila umístění předzahrádky (zábor veřejného pro-
územního plánu Čáslav následující požadavek: stranství) před č. p. 1152 v Jeníkovské ulici v Čáslavi pro provozovatelku cuk-
· změnu funkčního využití ploch pozemků p. č.: 322/1, st. 322/2, 160/2, 161/4, rárny Království dobrot p. J. K. v období 6 - 9/2017 v souladu s obecně závaznou 
161/11, v katastrálním území: Čáslav z plochy výroby a skladování - drobné vyhláškou Města Čáslavi o místních poplatcích v platném znění.
výroby (DV) na plochu bydlení venkovského charakteru (BV).  schválila variantu 1 umístění předzahrádky (zábor ve-

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po- řejného prostranství) v ul. J. Mahena před č. p. 254 v Čáslavi pro provozovatele 
zemku st. p. č. 4209, jehož součástí je stavba - budova bez č.p./č.ev. - jiná stav- Pivnice Staropramen p. J. Ř. v období 6 - 9/2017 v souladu s obecně závaznou 
ba,  zapsaném na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro vyhláškou Města Čáslavi o místních poplatcích v platném znění.
Středočeský kraj, katastrálního pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z věc-  schválila přidělení bytu č. 3 v DPS v ul. Svatopluka 
ného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s, se sídlem Děčín, Děčín IV-Pod- Čecha č.p. 441 p. J. Š. bytem Čáslav na dobu určitou - 2 roky, za podmínek 
mokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, spočívající v právu zřízení služebnosti k části uvedených v důvodové zprávě.
zařízení trafostanice v souladu s Kupní smlouvou o převodu vlastnického práva  zrušila schválenou dotaci pro rok 2017 z programu 
k movitým věcem a Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene SPORT pro p. M. Č., dle důvodové zprávy.
ze dne 17. 9. 2015, kterou bylo zařízení trafostanice (smyčky) prodáno do vlast-  navrhla Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení: 
nictví ČEZ Distribuce, a.s. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č. /2017 schvaluje 
zřízení věcného břemene v celkové výši 1 692 Kč včetně DPH. finanční dar ve výši 25 000 Kč pro p. M. Č., dle důvodové zprávy.

 schválila záměr města Čáslav na pronájem části po-  navrhla zastupitelstvu města přijmout toto usnesení: 
2zemku p.č. 211/6 o výměře 60 m , nacházející se v k.ú. Čáslav, který je zapsaný Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č. /2017 schvaluje 

na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální praco- Smlouvu o zápůjčce finančních prostředků mezi Městem Čáslav a Městskou 
2 nemocnicí Čáslav.viště Kutná Hora, za účelem umístění 4 parkovacích míst, za cenu 5 Kč/m /rok 

 vyslovila souhlas s rozprodáním dřevní hmoty za podmínek uvedených v důvodové zprávě
občanům v rámci kácení nebezpečných, suchých a napadených stromů neměla námitek vůči záměru „Výstavba objektu pro přesné lití a přístavba 

3
objektu nástrojárny v areálu spol. Ljunghall s.r.o., provoz Čáslav“. kůrovcem v lesoparku Vodranty v Čáslavi za cenu 500 Kč/m  včetně DPH.

usnesením č. 243/2017

usnesením č. 240/2017

usnesením č. 244/2017

usnesením č. 245/2017
usnesením č. 241/2017

usnesením č. 246/2017

usnesením č. 247/2017

usnesením č. 248/2017

usnesením č. 242/2017 usnesením č. 249/2017

usnesením č. 250/2017

RESTAURACE HOTELU GRAND NAŠLA SVÉHO BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE
V minulém roce zrekonstruovaná restaurace hotelu 
Grand na Žižkově náměstí neměla při svém prvním 
zprovoznění po proměně štěstí. Původní záměr, 
který předpokládal, že toto zařízení bude provozo-
váno přímo městem prostřednictvím Čáslavské ser-
visní společnosti, respektive jedním z jejích středi-
sek, se ukázal jako nevhodný. Z ekonomických dů-
vodů proto bylo po několika týdnech provozu roz-
hodnuto o jejím dočasném uzavření a vypsání vý-
běrového řízení na podnájemce, respektive budou-
cího provozovatele. 

jala. Od toho okamžiku mohou probíhat další 
jednání. Podle informací, které město získalo 
přímo od vedení zmiňované společnosti, po-
čítá firma s otevřením restaurace prav-
děpodobně v říjnu tohoto roku. Ačkoliv jsou 
prostory nové a vše je připraveno ke spuštění 
provozu, je třeba, aby si nový provozovatel vše 
pečlivě připravil, zajistil personál a tak dále,“ 
vysvětlil starosta města, inženýr Jaromír Str-
nad s tím, že je samozřejmě nezbytné, aby se 
vybraná společnost důsledně držela sjednané 

„O podnikání v uvedených prostorách projevila dohody s městem a původního konceptu res-
zájem mimo jiné i společnost Catering Chotěboř, taurace, včetně součinnosti při akcích, po-
jejíž nabídku valná hromada Čáslavské servisní spo- řádaných v ostatních prostorech objektu, jako 
lečnosti na svém zasedání v pondělí 19. června při- jsou plesy a tak dále.                                           zn

PÉČE O LESOPARK VODRANTY
V průběhu června se areál lesoparku Vodranty 
dočkal údržby v podobě odstranění suchých a 
případně i kůrovcem napadených stromů. Zásahu 
se ujala specializovaná firma, jejíž zaměstnanci 
zajistili jak samotné kácení stromů, tak i další 
úpravu kmenů. Je samozřejmé, že při veškerých 
pracích bylo dbáno na bezpečnost případných 
návštěvníků lesoparku. 

šího počtu vzrostlých jedinců,“ informovala vedoucí 
odboru správy majetku města zdejšího městského 
úřadu, inženýrka Dana Chrenková.

Odtěženo bylo kolem devadesáti metrů krych-
lových dřeva, které bylo jako palivové prostřednic-
tvím internetových stránek města nabídnuto k od-
prodeji obyvatelům města, případně i dalším 
zájemcům.                                                                  

Práce, které kolemjdoucí       
v uvedeném termínu pozorovat, 
nebyly ještě přímo součástí plánované 
rozsáhlé revitalizace zeleně ve městě, 
která proběhne postupně v několika 
lokalitách (lesopark Vodranty nevy-
jímaje), ale je možné již uskutečněný 
zásah považovat za přípravné práce, 
které předcházejí samotnému zmiňo-
vanému projektu. 

„Ve všech případech se jednalo o 
stromy již suché nebo napadené, kte-
ré nebylo možné ponechat na místě 
vzhledem k riziku šíření škůdce a nás-
ledné nutnosti likvidace daleko vět-

 mohli
zn

LETNÍ KOUPALIŠTĚ 
VE VODRANTECH
SE OTEVŘE 
S PŘÍCHODEM PRÁZDNIN
Z důvodu nezbytné opravy velkého bazénu v areálu 
letního koupaliště ve Vodrantech byl v tomto roce o 
několik dnů posunut termín otevření tohoto 
sportoviště. První návštěvníci jej tedy mohou využít 
s příchodem dvouměsíčních školních prázdnin. 

Koupaliště, které provozuje Čáslavská servisní, 
s.r.o., bude podle současných plánů sloužit zdejším 
plavcům po celé prázdniny, otevřeno bude podle 
možností (tedy za příznivého počasí) každý den        
v době od desáté do devatenácté hodiny. Cena 
vstupného zůstává stejná jako v minulém roce, tedy 
50 Kč za dospělého a 25 Kč za dítě. Jedná se o 
celodenní vstupné, není proto omezena doba, 
kterou za uvedenou cenu mohou zájemci na 
koupališti strávit. 

Stejně jako v minulých letech, budou mít 
návštěvníci koupaliště k dispozici běžné občerstve-
ní v místním bufetu.                                                   

 

 

zn
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Začalo období napouštění bazénů a zalévání zahrá-
dek. Přestože Vodohospodářská společnost Vrch-
lice - Maleč, a.s. nabízí dovoz pitné vody při napouš-
tění bazénů autocisternou, stává se pravidlem, že 
po prvním teplém víkendu se začnou bazény na-
pouštět přímo z vodovodní sítě, a to klidně i v od-
běratelské špičce. To znamená, že i když je zásoba 
pitné vody dostačující, dochází vlivem napouštění 
bazénu v dané lokalitě, na přechodnou dobu, k po-
klesu tlaku a někdy i ke zvíření mechanických ne-
čistot ve vodovodní síti. Koncový odběratel pak díky 
neukázněným sousedům nemá dostačující tlak ve 
vodovodní přípojce a může zaznamenat i zvýšený 
zákal v pitné vodě.

Pro vodovody napojené na podzemní zdroje 
vody je ovšem situace jiná, dlouhodobé sucho za-
příčinilo, že kapacita podzemních vod je stále malá 
a tudíž by se podzemní vodou mělo šetřit. Podle 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, 
jsou zdroje podzemních vod přednostně vyhrazeny 
pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro ú-
čely, pro které je použití pitné vody stanoveno 
zvláštním právním předpisem. Těmito účely roz-
hodně nejsou zalévání pozemků, napouštění 
bazénů, mytí aut, dopouštění vlastní zdrojů vody 
(studní) atd. 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, 
a.s. se omlouvá ukázněným a svědomitým 

Množství pitné vody pro skupinový vodovod odběratelům za možné problémy s dodávkou pitné 
Kutná Hora - Čáslav - Sázava je zcela dostačující, vody v přechodném období teplých letních měsíců, 
voda je upravována z vodárenské nádrže Vrchlice kterým bohužel nelze ze strany provozovatele 
na úpravně vody U Svaté Trojice v Kutné Hoře. vodovodní sítě vždy účinně předejít.                      TZ

CO MOHOU ZPŮSOBIT NEUKÁZNĚNÍ 
ODBĚRATELÉ PITNÉ VODY ?

střecha na mateřince
osvětlení 
kamerový systém

V sobotu 10. 6. 2017  se v Čáslavi na náměstí Jana 
Žižky z Trocnova uskutečnila v rámci tradičních Čás-
lavských slavností Sluníčková sbírka Nadace pro 
transplantace kostní dřeně, kterou ve spolupráci 
pořádají ZŠ Masarykova a Městský úřad Čáslav. 

Chlapci a děvčata z devátých ročníků ZŠ Masa-
rykova obětavě oslovovali návštěvníky slavností a za 
finanční příspěvky do zapečetěných kasiček roz-
dávali ručně vyrobená sluníčka, která byla velmi 
zdařilými výtvory žáků téže školy.

V letošním roce se podařilo úspěšně nashro-
máždit do kasiček  6 742 Kč, které byly po rozpeče-
tění odeslány na konto nadace.

Finanční prostředky jsou využívány na podporu 
dobrovolného dárcovství a transplantace kostní 
dřeně, na pomoc pacientům po transplantaci, na 
vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační 
medicíně a na rozvoj transplantačních center v ČR.

Poděkování tedy patří Městskému úřadu Čáslav 
za dlouhodobou podporu, ZŠ Masarykova a mnoha 
dalším, kteří věnovali svůj čas a energii pomoci ji-
ným, a také všem, kteří přispěli finančními dary.

                                              Jana Závůrková  

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC

Městský kamerový systém již řadu let pomáhá 
strážníkům městské policie v jejich dennodenní prá-
ci. S pomocí tohoto monitorovacího zařízení byly za 
tu dobu objasněny desítky případů, které by jinak 
byly jen velmi těžko řešitelné. Město, jako zřizovatel 
městské policie, se proto každoročně snaží o další 
modernizaci systému. Stejně je tomu i letos.

 „Městu se podařilo získat dotaci ve výši dvou 
set osmdesáti tisíc korun, které poslouží dalšímu 
rozvoji kamerového systému, tentokrát se bude jed-
nat o centrum města,“ informoval starosta města, 
inženýr Jaromír Strnad. 

„Finance poslouží dalšímu rozšíření možností a 
zkvalitnění koncových modulů městského kamero-
vého systému, který se samozřejmě snažíme mo-
dernizovat průběžně, podle finančních možností,“ 
konstatoval zástupce velitele zdejší městské policie, 
pan Miroslav Bíža, který vysvětlil, že modernější ka-
mery mají lepší rozlišovací schopnosti než přístroje, 
které byly na svoje stanoviště montovány před 
několika lety. 

„V tuto chvíli je zadáno výběrové řízení,“ vy-
světlil Miroslav Bíža v době uzávěrky tohoto vydání 
Čáslavských novin. „S realizací další modernizace 
kamerového systému počítáme v termínu do konce 
října tak, aby bylo možné do konce tohoto roku 
splnit podmínku dotace a dokončit i všechny sou-
visející úřední záležitosti, které takovou akci vždy 
doprovázejí,“ uvedl zástupce velitele městské po-
licie.                                                                              zn

MODERNIZACE
KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Ještě v tomto roce dojde k rekonstrukci sítě 
veřejného osvětlení v určitých částech města. 
Důvodem je snaha o snížení jeho energetické 
náročnosti. 
„V roce 2016 se městu naskytla možnost podat 
žádost o příspěvek na tuto akci z programu Efekt 
2016 ministerstva průmyslu a obchodu. Tento 
program nabízí hned několik oblastí podpory, z 
nichž jednou je právě úspora energie formou 
snižování energetické náročnosti,“ vysvětlila paní 
Bc. Markéta Petrová, vedoucí oddělení investic 
MěÚ. 
V projektu, který bude za padesátiprocentní 
finanční podpory státu zrealizován v 
následujících měsících, se přitom bude jednat 
zvláště o výměnu dosavadních svítidel za nová, 
technologicky vyspělejší a ohleduplnější k 
životnímu prostředí. Mimoto se počítá také s 
výměnou devíti rozvaděčů, které jsou nyní již ve 
špatném stavu.
„Velká část zmiňované investice se týká původní 
části lokality Čeplov, dále pak vnitrobloku sídliště 
Těsnohlídkova a ulic Bedřicha Smetany, 
Družstevní, Fibichovy, 28. října či Nazaretu. 
Půjde ale opravdu jen o výměnu svítidel, 
obyvatelé uvedených lokalit a ulic se nemusejí 
obávat rozsáhlých výkopových prací,“ ujistila 
Markéta Petrová. 
Spolu s novými rozvaděči budou nainstalovány 
také tak zvané napěťové regulátory, které umožní 
ovlivňovat intenzitu osvětlení podle aktuální 
potřeby a tím přispívat k úspoře elektrické 
energie. Popsaným zákrokem by mělo dojít k 
úspoře potřebné  elektřiny v minimální výši 35 
procent, což se samozřejmě projeví jak s 
ohledem na životní prostředí, tak i na 
hospodaření města.                   
Finanční rozpočet na celou akci hovoří přibližně o 
třech milionech korun.                                           
zn  

Již v minulém roce mělo dojít ve městě k rekon-
strukci částí sítě veřejného osvětlení, a to z důvodu 
snížení jeho energetické náročnosti. Ačkoliv město 
získalo potřebné dotační prostředky, z důvodu 
protestu, vzneseného proti výsledku výběrového 
řízení na dodavatele díla, nebylo možné plánovaný 
projekt zrealizovat v čase, který určovaly dotační 
podmínky. Město tak nemohlo finanční prostředky 
přijmout a akce byla odložena. V tomto roce se však 
podle současného vývoje situace již vše podaří 
dovést do zdárného konce. 

Stejně jako v minulém roce, i letos se městu 
podařilo získat potřebnou dotaci z programu Efekt 
ministerstva průmyslu a obchodu, která je určena 
právě pro obdobné aktivity obcí. 

„

Velká část zmiňované investice se týká původní 
části lokality Čeplov, dále pak vnitrobloku sídliště 
Těsnohlídkova a ulic Bedřicha Smetany, Družstevní, 
Fibichovy, 28. října či Nazaretu. Půjde ale opravdu 
jen o výměnu svítidel, obyvatelé uvedených lokalit 
a ulic se nemusejí obávat rozsáhlých výkopových 
prací,“ informovala již před časem vedoucí oddělení 
investic zdejšího městského úřadu, paní Bc. Mar-
kéta Petrová. 
Novinkou bude možnost využití nově nainstalova-
ných tak zvaných napěťových regulátorů, umožňu-
jících regulaci intenzity osvětlení podle aktuální 
potřeby. Také to je jednou z efektivních cest, 
vedoucích k úspoře elektrické energie a tím i 
městských financí. Úspora, která se přeneseně 

V projektu, který bude za padesátiprocentní projeví i ve vyšší ohleduplnosti k životnímu 
finanční podpory státu zrealizován v následujících prostředí, by měla dosáhnout přibližně třiceti pěti 
měsících, se přitom bude jednat zvláště o výměnu procent oproti současnému stavu. 
dosavadních svítidel za nová, technologicky Náklady na uvedenou akci se pohybují kolem tří 
vyspělejší a ohleduplnější k životnímu prostředí. milionů korun, získaná dotace pokryje jejich 
Mimoto se počítá také s výměnou devíti rozvaděčů, polovinu.        
které jsou nyní již ve špatném stavu. zn

MĚSTO BUDE SVÍTIT LEVNĚJI

Plánovaná výstavba workoutového 
hřiště v parku u Podměstského 
rybníku byla v době přípravy letního 
vydání Čáslavských novin již v plném 
proudu. Vyznavači a příznivci tohoto 
druhu sportu (kterému se mohou 
podle informací odborníků věnovat 
skutečně téměř všichni lidé bez roz-
dílu věku nebo fyzické kondice) se 
tak mohou začít připravovat na svůj 
první trénink v přírodním prostředí.

                                                                

Kovové konstrukce, zasazené do 
odpovídajícího podkladu, přinesou 
široké veřejnosti další možnost aktiv-
ního využívání volného času bez ja-
kéhokoliv omezení například oteví-
rací dobou posiloven nebo přístupností některých Wokroutové hřiště tady již brzy bude pro kaž-
center z důvodu omezení určitou věkovou hranicí a dého, kdo se chce hýbat, žít zdravě, posilovat, spor-
tak dále. tovat...         zn

NOVÉ SPORTOVIŠTĚ UŽ ROSTE
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SENIOŘI Z DOMOVA DŮCHODCŮ MAJÍ SVOJI KAPLI
Domov důchodců Čáslav pro svoje klienty v jedné     
z místností v suterénu budovy vybudoval kapli.        
V ní budou minimálně jednou za měsíc pořádány 
mše pod vedením faráře, který zúčastněné provede 
modlitbami. Více informací nám k tématu sdělila 
vedoucí provozně-technického úseku Jaroslava 
Švarzová.   

Jaroslava Švarzová nám také přiblížila spolu- zemřeli, proběhla v sobotu 3. června od 13:30 
práci s představiteli katolické a evangelické církve. hodin.
„Pan farář římskokatolické církve Bohuslav Stařík za 
lidmi do domova důchodců pravidelně docházel na „Kaplička je sice menší, ale krásná a plně 
setkání, ale místo pro vedení bohoslužeb kvůli dostačující pro potřeby zdejšího domova důchod-
absenci adekvátního prostoru neměl. Proto byl na- ců. Jsem velmi rád, že vedení domova v čele s 
ším záměrem velmi potěšen. Pomohl nám s výbě- inženýrem Alešem Šorfem, který s prvotním nápa-

„Myšlenka o realizaci kaple napadla pana ře- rem vybavení, což jsme považovali za důležité z to- dem přišel, zřídilo pro uživatele domova místo, kde 
ditele domova Ing. Aleše Šorfa. Po zvážení situace, ho důvodu, že kaple by měla sloužit všem lidem se můžeme se seniory scházet a pořádat zde bo-
jsme se tedy v domově důchodců, konkrétně v bu- různého náboženského vyznání. Domluvili jsme se hoslužby, dodal pan farář Bohuslav Stařík.
dově s číslem popisným 59 v ulici Nazaret, rozhodli také na pravidelných mších, které budou probíhat 
zřídit menší kapli. Mezi našimi klienty najdeme minimálně jednou měsíčně. Pokud 
stále poměrně velké množství nábožensky založe- bude zájem, rádi bychom měli v jed-
ných lidí, považujeme proto za důležité, aby lidé se nom měsíci bohoslužby dvě. Jednu 
svými modlitbami mohli docházet na místo, kde bu- by sloužil pan farář římskokatolické 
de panovat důstojné prostředí korespondující s tě- církve a druhou pan farář evange-
mito zvyky provázejícími život nejen katolíků, ale lické církve. To je ovšem ještě v jed-
také například evangelíků a další věřící,” řekla nání.”
úvodem rozhovoru Jaroslava Švarzová o prvotní Kaple má zhruba dvanáct míst    
myšlence na zřízení kaple.  k sezení, včetně místa pro varhany, 

Ačkoliv je v blízkosti budovy kostel sv. Alžběty, které budou mše doprovázet, a sa-
pohyb seniorů je natolik omezen, že dopravení do mozřejmě oltář.  
jakékoliv vzdálenosti od budovy je velmi obtížné. První mše, při níž pan farář 
Vedení domova důchodců se tedy rozhodlo využít Stařík kapli požehnal a vzpomněl na 
místnost v suterénu budovy, kam vede nově všechny zesnulé, kteří v čáslavském 
zrekonstruovaný výtah. domově důchodců od začátku roku 

                                                                              JN

Přestože lidé mohou vnímat jako hlavní a možná zmiňovanou budovou - kterou můžeme díky své vě-
také jediný prostor pro pořádání mší a dalších udá- ži týčící se vysoko k nebi nazvat dominantou města - 
lostí v rámci katolické církve pro veřejnost ve městě upozaděn, ani v těchto prostorách se nekonají 
pouze kostel svatých Petra a Pavla, stojí zde menší, pouze bohoslužby. V současnosti je tato stavba, 
ale neméně krásné místo sloužící ke stejným úče- která dotváří historickou část města v ulici Nazaret 
lům. Jedná se o kostel sv. Alžběty, a přestože je první mezi budovami domova důchodců, po rekonstrukci 

fasády. 

mi jsme začali již minulý rok, kdy jsme se soustředili 
na interiér budovy. Letošní rok se pak nesl ve zna-
mení rekonstrukce fasády zadní části kostela. Le-
tošní práce, které byly započaty v březnu a skončily 
v průběhu června, si vyžádaly náklady ve výši okolo 
890 000 korun. Tím však práce na budově ještě ne-
končí.

V kostele svaté Alžběty jsou Ačkoliv je plášť průčelí budovy relativně nový, i 
pořádány každou sobotu od 17:00 na něj čekají opravy. Realizaci této rekonstrukce ov-
hodin, kromě první soboty v měsíci, šem necháme až na příští rok. Pokud budeme mít 
kdy se začíná v 7:30, pořádány bo- dostatek financí, chystáme se zrekonstruovat také 
hoslužby. Doplňující informace o přilehlou zvonici. V případě, že nebudeme mít 
programu nám poskytl farář římsko- dostatek peněz příští rok, odložíme opravu zvonice 
katolické církve Bohuslav Stařík. na rok 2019.” 
„Tento kostel slouží veřejnosti stejně Kostel byl postaven v renesančním slohu v pa-
jako kostel svatých Petra a Pavla. desátých letech 16. století. Rekonstrukce v 18. 
Zájemci si zde mohou zažádat o po- století z této budovy udělala stavbu barokní. Další 
řádání křtin, svatby nebo také po- přestavba v 19. století vštípila kostelu styl no-
hřbu.” vorománský a poslední významnou rekonstrukcí v 

Pan farář dále řekl pár slov o již roce 1935 se budova stala opět barokní. 
zmiňované rekonstrukci. „S oprava- JN

KOSTEL SVATÉ ALŽBĚTY PROŠEL REKONSTRUKCÍ FASÁDY



PRAKTICKÁ ZKOUŠKA PRO ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ NA MOTOCYKL 
PODLE NOVÝCH PRAVIDEL
Zkoušky na motocykl před rokem 2016 probíhaly 
tak, že žadatel seděl na výcvikovém motocyklu a za 
ním seděl zkušební komisař. Instrukce o tom, kte-
rým směrem má žák jet mu byly komisařem sdělo-
vány během jízdy ústně nebo případně poklepáním 
na levé rameno (žák zabočil doleva) nebo pravé ra-
meno (žák zabočil doprava). Jak si jistě mnozí obča-
né měst České republiky mohli všimnout, dnes je 
situace zcela odlišná. Přestože zkoušky novým sys-
témem probíhají již druhým rokem, do povědomí 
lidí se zatím příliš nedostal.  

Bližší informace o tom, jak probíhají běžné hodi-
ny výcviku a především zkouška pro získání řidičské-
ho oprávnění na motocykl dnes, nám poskytl zku-
šební komisař Petr Řezníček z odboru dopravy čás-
lavského městského úřadu. 

O které změny se tedy konkrétně jedná?

se právě dostáváme k jednomu z hlavních účelů ní zvláštních jízdních úkonů vyobrazených v příloze 
této novely. č. 7 vyhlášky č. 167/2002 Sb.”, popsal Petr Řezníček 

Hodiny praktického výcviku dříve probíhali tak, první část zkoušky z praktické jízdy. 
že žadatel jel s učitelem výcviku za zády, který mu Mezi zmíněné zvláštní jízdní úkony patří napří-
vlastně v běžném provozu držel rovnováhu na mo- klad slalom při rychlosti chůze cca 4 km/h, jízda po 
tocyklu. Například pro drobné dívky, je právě toto dráze ve tvaru „8" při rychlosti chůze cca 4 km/h, 
jedna z poměrně důležitých dovedností, které si což - jak dále zmínil Petr Řezníček - je vzhledem       
musí dostatečně osvojit. V plném provozu pro to k nízké rychlosti obtížnější, než si většina lidí bez 
tehdy prostor nebyl. Právě změnami v systému vý- zkušenosti s jízdou na motocyklu myslí, protože čím 
cviku se žáci perfektně naučí držet rovnováhu při pomaleji řidič jede, tím více musí držet tolik důleži-
praktickém výcviku v plném provozu. tý a již zmiňovaný balanc. Dále je to brždění na přes-

Dnes, když si učitel výcviku ověří, že žák dokáže nost ve stanoveném úseku v rychlosti nejméně 50 
udržet rovnováhu na motorce, jezdí na motocyklu km/h (u skupiny AM z rychlosti 45 km/h) nebo vyhý-
oba zvlášť. První jede žadatel o řidičské oprávnění a bání se překážek při počáteční rychlosti nejméně 
za ním jede učitel výcviku. Oba se mezi sebou doro- 50 km/h (u skupiny AM z rychlosti 45 km/h). 
zumívají elektronickým zařízením, tedy prostřed- „Druhá část zkoušky z praktické jízdy je v silnič-

Dne 20. 02. 2016 nabyl v účinnosti zákon  n ic tv ím   s lu ch á tek a mikrofonů,” říká Petr Řezníček. ním provozu. Při této zkoušce jede žadatel sám na 
č. 48/2016, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb. o výcvikovém motocyklu. Zkušební komisař jede za 
získávání a zdokonalování odborné způsobilosti       žadatelem na doprovodném motocyklu nebo v do-
k řízení motorových vozidel. Hlavní změnou novely provodném automobilu řízeném učitelem výcviku. 
zákona, je způsob provádění zkoušek odborné způ- Pokyny dává žadateli zkušební komisař, stejně jako 
sobilosti žadatelů o řidičská oprávnění pro skupiny při hodinách učitel výcviku, pomocí elektronického 
Am, A1, A2, A (motocykly). zařízení. 

Účelem novely je, aby žadatel při zkoušce z prak- Při jízdě v doprovodném automobilu může dá-
tické jízdy prokázal dostatečnou připravenost a vat pokyny zkušební komisař prostřednictvím uči-
schopnost samostatného ovládání motocyklu, bez tele výcviku, který automobil řídí, což může být pro 
přítomnosti druhé osoby na sedadle spolujezdce. žáka výhoda, protože na hlas svého instruktora je 

 „První část je zkouška na cvičné ploše, která se zvyklý. Tuto formu jsme si vybrali my,” doplnil Petr 
 „Než se začneme bavit o závěrečné zkoušce, v Čáslavi nachází v areálu zemědělského muzea. Řezníček informace k průběhu zkoušky a závěrem 

nejprve bychom si měli říci něco o klasických hodi- Tam žadatel musí nejprve prokázat, že je schopen dodal. 
nách výcviku. Měli bychom zmínit, že i dnes můžete připravit vozidlo pro bezpečnou jízdu. Prověří na- „Dle mého názoru, je dobře, že tento zákon byl 
potkat výcvikový motocykl, na kterém sedí žadatel příklad stav pneumatik, provede kontrolu napnutí implementován do našeho vnitrostátního právního 
a učitel výcviku, nikoliv však zkušební komisař.  s e ku n d á rního řetězu, osvětlení vozidla, směrových předpisu. Tento způsob provádění zkoušek je v Ev-
V těchto případech se jedná o jednu z prvních jízd světel, řádně si upevní ochranou přilbu, rukavice a ropské unii již dávno zaveden.” 
žáka, který ještě nedokáže plně držet balanc. Tímto další části výstroje. Poté může přistoupit k provede-

Změny se dotkly především závěrečných zkou-
šek. V testové části musí žadatel dosáhnout mini-
mální 43 bodů proto, aby mohl pokračovat v další 
fázi zkoušky, což je zkouška z praktické jízdy. Úspěš-
né složení testu tak dříve nebylo podmínkou pro 
pokračování ve zkouškách. Testovou část si žadatel 
mohl doplnit později.

Nejzásadnějších obměn se však dočkala již zmi-
ňovaná zkouška z praktické jízdy, která se skládá ze 
dvou částí.

JN
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V pondělí  4. září se poprvé otevřou dveře nové obcích. Rodiče mohou kontaktovat ředitel-
Mateřské školy Žáky a začne se tak psát nová ku, paní Olgu Urbanovou
kapitola historie obce, kde školka zatím nikdy  (skolkazaky@gmail.com, tel.: 732 207 942).
nebyla. 

Na budově, kterou bude školka obývat spolu s 
obecním úřadem, probíhají ještě poslední stavební 
úpravy, ale rekonstrukce se rychle blíží ke konci. Pro 
všechny zapsané školáčky a jejich rodiče proběhne 
o prázdninách den otevřených dveří. 

Mateřská škola nabízí poslední dvě volná místa 
pro děti, které se nedostaly do školek v okolních 

DVĚ VOLNÁ MÍSTA V MŠ ŽÁKY



Pravidelná údržba komunikací je sice nezbytnou 
součástí života moderní společnosti, nese s sebou 
ale také nepříjemnosti, s nimiž se musí motoristé i 
chodci zkrátka smířit. Za plného provozu se povrch 
komunikací opravovat nedá...

Ať již pojedete autem, na motorce nebo na ko-
le kamkoliv, přejeme vždy šťastný návrat nejen        
z prázdninových výletů.       

období nevyhnou opravy, a tak je nezbytné, aby i 
zde dbali všichni účastníci silničního provozu zvý-
šené opatrnosti.  

Již na počátku června došlo k uzavření silnice 
Z důvodu rekonstrukce chodníků v ulici Tyr-

číslo I/17 v úseku od nájezdu na obchvat Čáslavi až 
šova může dojít i zde k omezením silničního 

po železniční přejezd u Koudelova. Důvodem je 
provozu. V tomto případě jde o dlouho plánova-

rekonstrukce povrchu vozovky, která byla v minu-
nou a dotačními finančními prostředky podpoře-

lém roce upravena jen provizorně, a také její uve-
nou akci, která přispěje ke zlepšení schůdnosti ko-

dení do podoby, která odpovídá současným po-
munikace pro pěší v celé délce Tyršovy ulice a mi-

žadavkům na souběh komunikace se železniční 
mo jiné přinese i její bezbariérovost, což jistě přiví-

tratí. O svoji možnost sportovního vyžití se nemusí 
tají jak lidé se sníženou pohyblivostí, tak například i 

bát cyklisté a další obyvatelé města a okolních obcí, 
rodiče s kočárky. Práce budou v těchto místech 

kteří například na kolečkových bruslích využívají 
podle současných předpokladů probíhat až do 

nedávno zprovozněnou cyklostezku. Její úsek, sou-
konce října tohoto roku. 

běžný s opravovanou silnicí, je bezpečně ohrazen 
Také blíže samému centru města je třeba dávat 

dočasným oplocením, a proto je tato speciální ko-
pozor - až do poloviny září zde mohou v Dusíkově 

munikace využitelná i o prázdninách.
ulici probíhat práce na opravách inženýrských sítí. 

Termín dokončení rekonstrukce zmiňovaného 
Kromě toho je realizována další část oprav Dusí-

úseku silnice I/17 je stanoven na 3. září tohoto 
kova divadla, které si sice nevyžádají přímo uzavře-

roku.
ní silnice, ale i tak je nezbytné brát na tuto skuteč-

„Jedná se o silnici, která není ve správě města, 
nost ohled. 

proto i tuto opravu zajišťuje kraj, prostřednictvím 
Ani ulicím Havlenově a Žitenické se nevyhnuly 

firmy Správa a údržba silnic,“ konstatovala vedoucí 
stavební a rekonstrukční práce, které se tentokrát 

oddělení investic zdejšího městského úřadu, paní 
týkají zvláště proměny plochy parkoviště před kde - jak si pamětníci vzpomenou - stával před lety Bc. Markéta Petrová. Městský úřad tak nemá vliv 
bytovými domy číslo 1305 - 1308. Dřívější stánek prodejny zeleniny. Dlouho nevyužívané ani na rychlost průběhu a případný posun termínu 
parkovací plocha dostává v současné době nový prostranství tak dostane novou podobu i účel a dokončení rekonstrukce.   
povrch a kromě toho je rozšiřována také do míst, místní obyvatelé opět o několik parkovacích míst Ani komunikacím přímo ve městě se v letním 

navíc. S takovou proměnou jsou však samozřejmě 
spojená také určitá omezení, která v daných 
místech potrvají patrně až do konce letních 
prázdnin.  

Až do konce září jsou naplánovány opravy po-
vrchu ulic Nad Rezkovcem, Jabloňová a Třešňová. 
Ačkoliv se jedná o lokalitu, kam automobily zajíž-
dějí převážně obyvatelé daných ulic, jde o místo 
poblíž železničního přejezdu v Chotusické ulici. 
Protože není vyloučené, že by zvýšený pohyb tech-
niky v těchto místech mohl zpomalit nebo omezit 
provoz, je nezbytné dbát zvýšené opatrnosti při 
letních cestách Čáslaví i zde. 

                                    zn

Téměř každý z nás se setkal se stahováním filmů, 
knížek či hudby ze serverů jako je např. Ulozto.cz. 
Málokdo se ale zabývá otázkou, jestli je takové 
jednání legální. 

Tato problematika spadá pod oblast autorské-
ho práva, které mimo jiné upravuje práva autora k 
jeho autorskému dílu. Stažením díla z internetu 
současně dochází k jeho rozmnožení. Výjimkou z 
práva rozmnožovat dílo je jeho volné užití. Přičemž 
k  volnému užití dochází za následujících podmínek: 
1) účel a užití k výhradně k osobní potřebě, 2) jedná 
se o zveřejněné dílo, 3) nejsou dotčeny technické 
prostředky ochrany práv.

Je však třeba zdůraznit, že se tato výjimka 
nevztahuje na počítačové programy a elektronické 
databáze. Vedle výše uvedených podmínek je také 
nutné zvážit soulad s tzv. třístupňovým testem. 
Velmi zjednodušeně se jedná o test poměřující 
jistotu uživatele na straně jedné a zájmy autora na 
straně druhé.   

Platí, že není možné spoléhat na výjimku 
volného užití, pokud uživatel, který dílo stahuje, ví 
nebo vědět musí, že dílo je zpřístupněno neopráv-
něně. V takovém případě se jedná o „nelegální 
rozmnoženinu“ z „nelegálního zdroje“. Tento závěr 
vychází z rozsudku Evropského soudního dvora ACI 
ADAM BV, který rozhodl, že stahovat z nelegálních 
zdrojů není možné ani pro soukromé účely. Stano-
visko Nejvyššího soudu ČR přitom ve stejné věci 
bylo do té doby opačné. 

Server Ulozto.cz je nelegálním zdrojem z toho 
důvodu, že soubory, které jsou na něj různými 
osobami ukládány, nejsou zhotoveny se souhlasem 
nositele práva, a jsou tak sdělovány veřejnosti 
neoprávněně. 

Problematickým je určení, koho za takové 
jednání sankcionovat. Obecně je možno říci, že se 
upřednostňuje postih toho, kdo nelegální obsah 
nahrává a poskytovatele, a to před samotným 
uživatelem. 

Připravili:  čech/partners, advokátní kancelář
JUDr. Ondřej Čech, Ph.D., advokát

Mgr. Bc. Tomáš Flögel
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Čáslavská společnost ANIMA, o.p.s. poskytuje již řa-
du let svoje služby lidem, kteří se neobejdou bez 
pomoci druhých, ať již vinou špatného zdravotního 
stavu nebo například jejich pohyblivost omezuje 
vyšší věk. Takoví lidé se mohou stát klienty ANIMY, 
jejíž pracovnice se jim potom snaží usnadnit život     
v mnoha oblastech - od pomoci při běžných den-
ních činnostech, jako je hygiena či jídlo, až po komu-
nikaci s úřady a tak podobně. 

vůle pomoci ostatním získala krásnou sumu   
sedmdesáti pěti tisíc korun. O jejich využití bylo 
rozhodnuto téměř okamžitě - po-slouží na výstavbu 
altánu!

„Příspěvek, který jsme obdrželi v minulém roce, 
pokryl přibližně polovinu potřebných nákladů, 
zbylou část jsme tedy museli uhradit z vlastního roz-
počtu,“ uvedla magistra Eva Medková. „V dubnu 
proběhlo výběrové řízení na dodavatele díla, z ně-

Sídlem společnosti jsou prostory v přízemí jed- hož díky nejnižší nabídce vyšla vítězně firma Rosti-
noho z místních domů s pečovatelskou službou v u- slava Jansy. Vlastní práce pak byly zahájeny na po-
lici Svatopluka Čecha, který je obklopen příjemnou čátku května s předpokládaným termínem dokon-
a upravenou zahradou. Právě toto prostranství na- čení 5. června. Jsem ale velmi ráda, že se vše po-
bídlo možnost vybudování nového altánku, který dařilo zrealizovat v ještě kratším termínu,“ infor-
bude nyní sloužit jak klientům ANIMY, tak i dalším movala na počátku června ředitelka ANIMY s tím, že 
obyvatelům domu, ale i ostatním občanům města. nyní již zbývá jen dokončit některé drobnější 

„O vybudování altánku, který by zvláště v létě úpravy, instalovat lavičky uvnitř altánu a vše završit 
nabídl příjemné prostředí pro posezení venku, jsme květinovou výzdobou. 
uvažovali již delší dobu, ale z finančních důvodů ne- „Jak jsem již řekla, altán není určen jen pro 
bylo možné naše plány zrealizovat,“ konstatovala klienty naší společnosti, ale i pro další obyvatele 
ředitelka ANIMY, magistra Eva Medková. Obrat při- domu, kteří služeb naší společnosti využívat ne-
šel v minulém roce, když právě tato čáslavská spo- musí. Ostatně zahrada je otevřena i pro ostatní 
lečnost jednoznačně zvítězila v anketě, vyhlášené zájemce, jedná se o veřejný prostor, který je sice 
hudební skupinou Kryštof, která 
se po vyprodání vstupenek na 
svoje loňské letní turné rozhodla, 
že deset korun z každé prodané 
vstupenky věnují na dobročinné 
účely. „Šlo přibližně tedy o půl 
milionu korun. Navíc se k akci při-
dala také společnost M&M 
reality, která tuto sumu zdvojná-
sobila,“ informoval v té době Ri-
chard Krajčo. „Já jsem dostal za 
úkol pořídit seznam neziskových 
organizací v okolí konání každého 
ze sedmi letních kempů a Richard 
potom z předložené nabídky o-
sobně vybral ty společnosti, kte-
rým se rozhodl přispět,“ doplnil 
podrobnosti Aleš Juchelka, který 
se na organizaci spontánní akce spolupodílel. O ohraničen plotem, ale brána je stále otevřená,“ 
konkrétním příjem-ci financí pak hlasováním na doplnila magistra Medková, která zároveň pozvala k 
internetu rozhodli sami příznivci skupiny Kryštof. návštěvě každého, kdo by si chtěl novou stavbu 
Čáslavská ANIMA tak díky tomuto projevu dobré prohlédnout.                                                              zn

NOVÝ ALTÁN NEJEN PRO KLIENTY ANIMY PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA 
SI PŘIPOMÍNÁ SVĚTOVÝ DEN 
PROTI NÁSILÍ NA SENIORECH

Probační a mediační služba (PMS) jen do konce dub-
na roku 2017 spolupracovala s 2088 oběťmi trest-
ných činů, z toho se 101 seniory. Při příležitosti Svě-
tového dne proti násilí na seniorech, který připadá 
každoročně na 15. června, to uvedla PMS. Cílem ce-
losvětových akcí, které se budou konat při příleži-
tosti dne proti násilí na seniorech, je zvýšit povědo-
mí o palčivém tématu kriminality a násilí páchané-
ho právě na starších osobách. To bývá totiž veřej-
ností často opomíjené a zůstává v mnoha případech 
neohlášené a neřešené. 

„S ohledem na stárnutí populace dochází ke 
zvyšování počtu trestné činnosti páchané na oso-
bách vyššího věku. V tomto směru vítáme, že novela 
zákona o obětech, která je účinná od dubna 2017, 
rozšířila skupinu zvlášť zranitelných obětí právě o 
osoby vysokého věku. Díky tomu mají senioři širší 
práva“, uvádí Radim Bureš, zástupce ředitelky PMS. 

Tento den si připomíná také Probační a mediač-
ní služba, jejíž poradny pro oběti pomáhají také 
obětem z řad seniorů.

Probační a mediační služba pomáhá obětem 
trestných činů jak na svých střediscích v 74 okres-
ních městech ČR, tak v 55 specializovaných porad-
nách pro oběti. Tam fungují odborníci speciálně 
vyškolení v poradenství poškozeným. Obrátit se na 
ně může každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, 
nehledě na druh činu a následek. Poradny fungují 
naprosto bezplatně a anonymně a nabízejí maxi-
málně šetrný a individuální přístup.

Senioři se nejčastěji stávají obětí násilné a ma-
jetkové kriminality. Jedná se zejména o případy me-
zigeneračního násilí a nejrůznějších podvodů. Často 
platí, že tato trestná činnost zůstává neohlášená. 
„Starší lidé se často stydí ohlásit trestný čin kvůli 
tomu, že jim ubližuje někdo blízký nebo proto, že 
naletěli nějakému podvodníkovi. V tomto ohledu 
jsou naši pracovníci vyškoleni v komunikaci, aby té-
ma trestného činu dokázali otvírat a vzniklou situaci 
řešit“, doplňuje Bureš.

Poradny pro oběti PMS v předchozích letech 
vyhledalo 1500 osob starších 60 let.

Senioři si do poraden více než v polovině přípa-
dů chodí pro právní informace, často si totiž nejsou 
jisti svými právy a nevědí, jak svou situaci mohou 
právně řešit. Zároveň je pro ně důležitá i psychická 
podpora a pomoc. „Většinou stačí i prosté vyslech-
nutí, ukázání toho, že se o ně někdo zajímá, má na 
ně čas a chce jim pomoci, nicméně v závažnějších 
případech dokážeme zprostředkovat i služby psy-
chologa“, uzavírá Bureš.

Poradna funguje i v Kutné Hoře, konkrétně v uli-
ci Benešovská, v prvním patře budovy č. p. 97. Po-
radna je bez nutnosti objednání otevřena v pondělí 
od 13 do 16 hodin a ve středu od 9 do 12 hodin. 
Poradkyni lze zkontaktovat i telefonicky (727 873 
137) či přes mail studena.pms@gmail.com. Porad-
ny fungují v rámci projektu „Proč zrovna já? II“. Pro-
jekt je spolufinancován z Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu ČR.                                  TZ

Měsíc červen je v SOU Čáslav obdobím, ve kterém 
probíhají závěrečné zkoušky. Je samozřejmostí, že 
se konají v souladu s platnou legislativou a podle 
jednotného zadání, zpracovaného týmy předních 
odborníků s garancí Národního ústavu pro vzdě-
lávání. 

Úspěšný absolvent získá výuční list.

Zkoušky se skládají ze tří částí - písemné, prak-
tické a ústní. První a poslední části jsou nejméně 
oblíbené, protože prověřují především teoretické 
znalosti. Jinak je tomu u zkoušky praktické, která u-
možňuje plně využít dovednosti získané během tří-
letého studia, u některých oborů přijde vhod i fan-
tazie a kreativita, u jiných zase přesnost a preciz-
nost. 

 
Po složení závěrečné zkoušky mohou žáci na 

naší škole pokračovat nástavbovým studiem oboru 
Podnikání, nebo se bez problému uplatnit na trhu 
práce, kde je vždy vysoká poptávka po šikovných ře-
meslnících.                                                               SOU

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ŽÁKŮ NA SOU ČÁSLAV
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Policisté  
okresu Kutná Hora hledají kolegy do služebního poměru na služební místa na 
obvodních odděleních a dopravním inspektorátu. Kromě stabilního zaměstná-
ní a garantovaného hmotného zabezpečení dále nabízíme: 
· 6 týdnů dovolené
· bezúročné půjčky 
· příspěvky na penzijní a životní pojištění
· kariérní postup
· možnost studia na Policejní akademii ČR a jiných školách při zaměstnání
· studium jazyků
· ozdravné pobyty
· za dlouholetou službu odchodné i doživotní rentu.

Základní podmínky pro přijetí:
· občanství ČR
· věk nad 18 let
· bezúhonnost
· minimálně střední vzdělání s maturitou
· fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby.

Přijímací řízení obvykle trvá 3 měsíce. V průběhu řízení jako uchazeč absol-
vujete psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, zdravotní prohlíd-
ku a další personální řízení. Po úspěšném splnění všech prověrek jste přijati do 
služebního poměru na dobu určitou v trvání 3 let. V prvním roce nastoupíte do 
„policejní školy“, kde absolvujete základní odbornou přípravu, která trvá cel-
kem 12 měsíců, z čehož první měsíc se budete jako noví policisté učit manipu-
lovat se zbraní, poté následuje půlroční teoretická část a následně pětiměsíční 
praxe. Během této doby se policisté 3 měsíce zaučují na útvaru a 2 měsíce tré-
nují reálné modelové situace. Již na škole pobíráte služební příjem téměř 
17.000 Kč. a jste zařazeni do 2. platové třídy. Po ukončení základní odborné pří-
pravy automaticky přecházíte do 3. platové třídy s vyšším platem. Policistou se 
služebním poměrem na dobu neurčitou se stanete po úspěšném vykonání slu-
žební zkoušky. 

POLICIE ČR - ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA HLEDÁ NOVÉ KOLEGY 

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

Důležitá telefonní čísla
Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

AGRESIVNÍ OPILEC Jedna žena a tři muži způsobili rozruch, který policie nako-
nec musela řešit použitím donucovacích prostředků. Hlídka byla požádána ope-
račním střediskem PČR o asistování policistům Obvodního oddělení PČR Čáslav 
při zásahu. První kroky strážníků vedly k jedné z čáslavských restaurací na ná-
městí, kde měl někdo kopat do vchodových dveří budovy. Po příjezdu na místo 
se však u restaurace již nikdo z podezřelých nenacházel. Policie ale tušila, kte-
rým směrem se parta vydala. 

Podezřelá skupinka lidí popíjející alkohol seděla na lavičkách před pizzerií 
poblíž pěší zóny. Dotyční byli vyzváni k prokázání totožnosti, což jeden z nich 
výrazně odmítal. Třiadvacetiletý mladík hlídky PČR i MP hrubě urážel. Byl vy-
zván, aby tohoto chování zanechal, což u něho vyvolalo opačný efekt a jeho 
agresivita se stupňovala. Jeden ze strážníků tedy zmiňovaného vyzval zákon-
nou výzvou k prokázání totožnosti a upozornil ho, aby nepokračoval v proti-
právním jednání, nebo proti němu budou požity donucovací prostředky. Jeho 
agresivní chování však následně vystoupalo do takové míry, že strážník byl sku-
tečně donucen k použití speciálních hmatů a chvatů, aby tuto osobu zajistil. 
Vzhledem k tomu, že muž vedl aktivní odpor, byl povalen na zem a byla mu nasa-
zena pouta. Ostatní svoji totožnost prokázali, uklidili po sobě a z místa odešli.

Zkouška na alkohol u muže prokázala 1, 28 promile a test na drogy byl pozi-

tivní na THC. Hlídka dotyčného převezla do městské nemocnice a poté na pro-
tialkoholní záchytnou stanici v Kolíně.

 Hlídka městské policie si při pravidelné kontrolní 
činnosti na náměstí Jana Žižky z Trocnova všimla tří dětí ve věku okolo 12 až 14 
let, které se podezřele pohybovaly okolo městské kašny. Jeden z chlapců v ruce 
držel černou tkaničku od bot. Na konci tkaničky měl uvázaný magnet, který 
spouštěl na dno kašny a s jeho pomocí se snažil vytáhnout mince, které lidi do 
vody vhazují. 

Protože na blízku nebyl zákonný zástupce ani jednoho z chlapců, byla jejich 
totožnost ověřena přes registr obyvatel. Tkanička s magnetem byla dětem za-
bavena a uložena na služebně městských strážníků.

 Muž na služebnu MP Čáslav nahlásil, že mu 
někdo poškodil okno u osobního motorového vozidla, stojící u jeho domu v 
ulici B. Němcové. Podle výpovědi svědků za incident mohl jeden z pracovníků 
sekajících trávu. Od jednoho z křovinořezů odlétl kamínek, který zadní okno 
automobilu rozbil. 

Hlídka provedla kontrolu okolí a pracovníky zastihla v nedaleké ulici Jiřího z 
Poděbrad. Pracovník, kterému byla celá situace popsána, připustil, že k odlét-
nutí kamínku a následnému poškození okna dojít mohlo.  

DĚTI LOVILY MINCE Z KAŠNY

POŠKOZENÍ OKNA AUTOMOBILU

stránka 10 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | /2017  7-8

lidem,  nevpouštět je  do svých obydlí,  neboť  je zde riziko krádeže –  pod 
různými legendami (přeplatky energií, výhra v soutěži, odečty aj.) vloudit se do 
přízně starší osoby, s cílem zjištění místa úschovy peněz, které následně v 
nestřeženém okamžiku pachatel zcizí. Těmto „podezřelým“ návštěvníkům, 
údajně vracejících jakýkoliv finanční přeplatek nikdy neotvírejte a preventivně 
vždy volejte linku 158 či 156 (POLICIE).

       

TABÁKOVÉ VÝROBKY KRADLI VE VELKÉM - Rozkrytí rozsáhlé trestné činnosti ve 
spolupráci s krajskými vyšetřovateli. 

Krajská a kutnohorská kriminálka odhalila koncem května letošního roku 
po předchozím operativním rozpracování skupinu jedenácti osob podezřelých 
z krádeží tabákových výrobků v podniku v Kutné Hoře. 
Zadržení těchto osob proběhlo koordinovaně ve stejný okamžik, s využitím 
Zásahové jednotky Středočeského kraje. Do akce bylo zapojeno přes sto 
policistů.

Policisté provedli celkem 28 domovních prohlídek a prohlídek jiných 
prostor. Zajistili tabákové výrobky různých značek v celkové hodnotě necelé 4 
mil. korun a finanční prostředky ve výši 1.300 000 Kč. Touto činností se čtyři 
obviněné osoby mohly nezákonně obohatit za poslední rok až o 4 milióny 
korun. U dalších obviněných bude tato částka teprve vyčíslena.

Jejich dalším zájmem byla i jiná trestná činnost, která vyšla najevo během 
vyšetřování. Kriminalisté zajistili indoor pěstírny konopí, konkrétně 12 
pěstebních stanů, ve kterých bylo nalezeno 170 kusů vzrostlých rostlin a 5 kg 
usušeného konopí. Vyšetřovatelé v rámci realizace také zajistili dvě osobní 
vozidla.

Devíti osobám bylo sděleno obvinění, sedmi osobám z trestného činu 
krádeže, jedné osobě z trestného činu podílnictví a jedné osobě z trestného 
činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními 
látkami a s jedy.

Vyšetřování osob je vedeno na svobodě. V případě prokázání viny hrozí 
obviněným tresty odnětí svobody od dvou do osmi let. Kriminalisté na případu 
stále pracují.

OKRADENÁ SENIORKA Ve čtvrtek 1. 6. letošního roku v dopoledních hodinách 
došlo v Čáslavi (ulice Chrudimská) ke krádeži většího obnosu peněz v bytě 
seniorky, která uvěřila „legendě“ neznámého muže, že přišel jako sociální 
pracovník vrátit přeplatek peněz. V dobré víře vpustila žena neznámého muže 
do bytu, který vzápětí požadoval rozměnění papírové bankovky, čímž zjistil 
místo úschovy úspor peněz. 

I když se v bytě nacházel muž seniorky upoutaný na lůžko, přesto neznámý 
zloděj neváhal a v nestřeženém okamžiku využil nepozornosti seniorky a z bytu 
odcizil peněženku s penězi. Poté z místa odešel neznámo kam. 

Policisté se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání. Pokud by 
někdo zahlédl v uvedený den v dopoledních hodinách v ul. Chrudimská v 
Čáslavi (poblíž kruhového objezdu) podezřelého muže ve věku 25-35 let výšky 
cca 175-185 cm tmavších vlasů, prosíme o podání jakékoliv informace na 
příslušné oddělení Policie ČR v Čáslavi, anebo na linku 158. 

Zároveň apelujeme na zvýšenou pozornost a ostražitost zejména u starších 
spoluobčanů (seniorů). Na místě je větší obezřetnost a nedůvěřivost k cizím 



ČÁSLAVSKÉ SLAVNOSTI PŘINESLY CELODENNÍ 

PROGRAM
A

ZÁBAVU

Tradiční program Čáslavských slavností připadl         
v tomto roce na sobotu 10. června. I tentokrát se 
Žižkovo náměstí, kde u morového sloupu vyrostlo 
pódium, zaplnilo posluchači hudebních produkcí, 
diváky vystoupení žáků Základní umělecké školy 
Jana Ladislava Dusíka i mažoretek z místního domu 
dětí a mládeže. K úspěchu letošní akce přispělo i 
příjemné slunečné počasí, které ani přes nejistou 
předpověď pořadatele nezklamalo. 

Dopolední program byl po úvodním slovu 
moderátora a poté také místostarosty města, 
magistra Daniela Mikše, zahájen koncertem oblí-
bené kapely Věnovanka, který pod pódium přilákal 
převážně dříve narozené posluchače. 

V lidovém duchu se nesl i další program - ten-
tokrát v režii brněnského vojenského uměleckého 
souboru Ondráš, který nebyl v Čáslavi poprvé a di-
váci tak předem věděli, že se mohou těšit nejen na 
lidové písně, ale i jejich taneční ztvárnění. Ondráš 
nezklamal ani tentokrát...

Po poledni byl pro diváky připraven pestrý 
program, který svým vystoupením obohatil Josef 
Vágner s vlastními i převzatými písněmi. V dalším 
vstupu diváci přivítali revivalovou ABBU, Madonnu, 
Tinu Turner a Cher, jež odměnili velkým a 
zaslouženým potleskem. 

Kromě vyznavačů hudby si ale v programu našly 
svoje také ženy, které se rády inspirují moderními 
módními trendy. Právě pro ně připravila přibližně 
půlhodinovou přehlídku zdejší módní návrhářka 
paní Edita Dlouhá. 

Po půl sedmé večer přišla na pódium první 
taneční skupina čáslavské základní umělecké školy. 
V pestré směsici žánrů měli diváci možnost vidět jak 
moderní taneční choreografie, tak i lidový tanec. 
Představili se jak žáci prvního stupně, tak i ti výrazně 
dospělejší, vystřídaly se nápadité kostýmy i choreo-
grafie. Blok tanečních vystoupení se právem setkal s 
velkým úspěchem nejen u rodičů vystupujících, ale i 
dalších návštěvníků slavností.  

Poslední hodiny letošních Čáslavských slavností 
potom patřily mažoretkové skupině Luminous, 
hudební skupině Sto zvířat, ohňové show a celo-
denní akci svým koncertem, završila skupina Queen 
revival, která se postarala o zajímavý zážitek všem, 
kteří do pozdních nočních hodin setrvali v centru 
města, aby se jako každý rok dobře bavili nejen díky 
připravenému programu, ale také se svými rodina-
mi, přáteli a kamarády. 

Součástí dne se staly také doprovodné akce pro 
děti v režii DDM Čáslav. 

„Program letošních Čáslavských slavností se 
podle reakcí jejich návštěvníků vydařil. Chtěl bych 
proto poděkovat všem, kdo se na jejich přípravě 
podíleli. Naše poděkování patří také velení zdejší 
vojenské letecké základny za zprostředkování vy-
stoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš 
a všem sponzorům, kteří ke zdaru Slavností svým dí-
lem přispěli. Doufám, že se podobně úspěšnou akci 
podaří zorganizovat i v příštím roce,“ konstatoval 
starosta města, inženýr Jaromír Strnad, který se ak-
ce také osobně zúčastnil.  
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Třetího června v prostorách zdejšího divadla probí-
hal 1. ročník Minifestivalu amatérských divadel a Jak jste se dostal k souboru Traverza?  
kapel. Během dne vystoupil divadelní soubor Tra- Jak jste přišli na název kapely? Název Holy Ro-
verza, Divadelní spolek Kolár - Letohrad a kapely mans by se dal přeložit jako Svaté romány, ale něco 
Holy Romans a Na 3 Kusy. O příjemném kulturním mi říká, že to s původem vašeho názvu nebude tak 
dni ředitelka zdejšího divadla Eva Albrechtová říká: jednoduché. Nedivil bych se, kdyby jste mi třeba 
„J  zakončuje řekl, že vás inspirovalo jméno Roman Holý (pozn. 
letošní divadelní sezónu. V nejbližších týdnech bu- red.: Roman Holý je český frontman a producent 
de na budově divadla probíhat rekonstrukce. Na skupin J.A.R. a Monkey Business).
diváky se těšíme 3. října, kdy začínáme podzimní Divadlo Traverza funguje od dubna roku 2015 a 
sezónu.” má na svém kontě tři hry. Pro bližší představení her 

 Za pražské divadlo Traverza a kapelu Holy Ro- a jejich rozbor by nám počet listů Čáslavských novin 
mans nechyběl Lukáš ,Maty’ Matocha z Čáslavi. nestačil. Můžete nám alespoň v krátkosti přiblížit 
Přestože se jedná o amatérské projekty, nic to ne- hru, se kterou jste vystupovali na festivalu v Čáslavi, 
mění na tom, že se jedná o seskupení lidí, kteří své Chuť jeho rtěnky?
koníčky dělají skutečně naplno. Potlesk a úsměv na 
tvářích jejich publika to pouze dokazuje. Proto ná-
sledující řádky patří právě zmiňovanému čáslavské- Otázku ohledně názvu skupiny tedy přeskoč-
mu rodákovi. me. Máte za sebou natáčení první demo nahrávky. 

Maty, jakou konkrétní vazbu k Čáslavi máte? Můžete o ní něco říci.

V lednu váš soubor opustil Cristiano Donati, 
Nyní pracujete již pátou sezónu jako jevištní kterého diváci mohou znát například z televizního  

technik v jednom pražském divadle, hrajete s ama- seriálu Ulice, kde si zahrál menší roli Lorenza. Chce-
térským divadelním souborem a máte kapelu. Kore- te se spíš držet na divadelních prknech nebo byste 
sponduje ale Vaše vzdělání s Vašimi koníčky a prací? se chtěl také ukázat na televizních obrazovkách? Kdy si budou moci zájemci poslechnout vaše 

písně? Přeci jen bohužel ukázky vaší hudby k dohle-
dání zatím nejsou.

Kde berete inspiraci při skládání?

Jak jsem již zmiňoval, v Čáslavi jste se představil 
také s kapelou Holy Romans. Můžete nám něco po-
vědět o tomto uskupení?

Jak se Vám tato 
akce líbila?

Jak u vás vypadá proces tvorby písně?

edná se o první ročník této akce, která

Na minifestivalu v Dusíkově divadle, jste vystu-
poval v divadelní hře divadla Traverza a hrál jste       
s hudební skupinou Holy Romans. 

vat na akci, kde nevystupují celebrity.  zrod skupiny připraven. Bubnoval nám nejdříve 
kolega Spajk, ale poté ho zastoupil Ruda.

Se členy Traverzy jsme chodili do jednoho spol-
ku, do kterého jsem se dostal přes inzerát. Jenže 
jsme celý rok a někteří i více, zkoušeli Gogola. Když 
nám došla trpělivost, sbalili jsme zdravé jádro a zalo-
žili Traverzu. V tu chvíli jsme zahodili rok práce do 
koše, zpětně ale můžu říct, že nám ta recyklace pro-
spěla a nelitujeme jí.

Je to naše prvotina. Líbily se nám postavy z jed-
noho sedmdesátkového muzikálu s názvem Rocky 
horror picture show a vložili jsme je do převážně 
našeho scénáře. Náhodou se na bizarním zámku 
sejde povícero nesourodých lidí a o zvláštní situace 

V Čáslavi jsem se narodil a chodil do školy. Dnes a až existenciální nedorozumění není nouze. Není Demo bylo nahráváno v Holešovicích a Dobři-
sem jezdím za rodinou a přáteli. Moc rád se do to příběh ze života, ale leckdo se v něm najde a to je chovicích za dohledu producenta Tondy. Bude dou-
Čáslavi vracím, ale ne tak často jak bych si předsta- vlastně samo o sobě dost komické. fám dostupné na většině nosičích a nenosičích prav-
voval, mojí vlastní vinou samozřejmě. děpodobně zdarma, jelikož nemáme elektronickou 

pokladnu. Bude mít klasický singlový charakter, 
tedy jedna píseň na každé straně. Konkrétně Paříž v 
obrazech a Stepní pes (V pravé poledne).

Naše rodina má odjakživa jistý sklon ke kultuře, Dokázal bych si nás představit v televizi - s na-
ale nikdo divadlo nebo hudbu nestudoval, a tak už ším kritickým okem - leda tak v záznamu představe-
právě kvůli dědičným předpokladům, mě to minulo ní. S Christianem jsme se rozešli v dobrém, ale po Vše je nahráno, stačí už jen trochu postpro-
také. Potřebuji ale dělat to, co mě baví, takže když jeho stopách se nechystáme. Zvlášť když si u někte- dukční práce. Přesné datum ale ještě nevíme. 
jsem po maturitě zjistil, že se chci závažněji angažo- rých programů ťukáme na čelo, nebo hůř, stydíme 
vat v kultuře, odešel jsem do Prahy a cestu k tomu, se sami před sebou, že na to koukáme. Jsme ovlivněni spoustou interpretů. Všechny 
co mě baví jsem si našel i bez školy. písně nám tak nějak chodí na procházku kolem fun-

ku. Forma u nás plnohodnotně doplňuje obsah, ten 
je dosti rozmanitý, tak i forma musí naskrz žánry 

Kapela vznikla tak říkajíc ,pankově’. Když jsem si aby byl celek co nejzřetelnější. Nemůžete mlátit do 
na hudební akci, kde hrálo více interpretů, začal kytar dva tóny a řvát u toho jak vám chutnal dort u 

Líbila se mi moc, ale pro diváky, kteří se rozmýš- všímat, že nakládaný hermelín na baru sklízí větší babičky.
leli jestli přijdou, se možná zdála celá akce trochu úspěch než vystupující skupiny, dospěl jsem k názo-
špatně stravitelná, nicméně opak byl pravdou. I ne- ru, že mít vlastní kapelu už je nevyhnutelné. Zpě- Nejsme kapela co přijde do zkušebny a dvě hodiny 
známá divadla a kapely můžou zajistit dobrou zába- vačka Martina oslovila baskytaristu Petra, všichni jamuje. Kdybych to řekl slovy klasika a my byli or-
vu na celý den pro lidi napříč generacemi. Občas je tři jsme se sešli na pivu a po několika záchvatech chestr - Na chodníku potkáme múzu, rozdá se parti-
potřeba trochu riskovat, nesedět doma a jít se podí- smíchu, především na účty zmíněných kapel byl tura a jde se na to. Žádný zbytečný řeči kolem.      

Přemýšlím jestli Vás poprosit o přeskočení této 
otázky nebo si vymyslet něco alespoň trochu prav-
divého. V každém případě nás ten jinotaj baví a ne-
radi bychom ho jen tak prozrazovali. Známí se nás 
ptají proč zrovna Holy Romans a je pravda, že všich-
ni jsou tak zmatení angličtinou, že nikoho nenapad-
ne ten název vůbec nepřekládat, takže zlatého blu-
dišťáka za Romana pro Vás. 

JN

  
NA DIVADELNÍM MINIFESTIVALU VYSTOUPILO 

TAKÉ DIVADLO TRAVERZA A KAPELA HOLY ROMANS

Přinášíme rozhovor s členem obou pražských formací, 
Čáslavákem Lukášem ,Matym’ Matochou  



DĚTI ZE ZŠ NÁMĚSTÍ UKÁZALY, ŽE MAJÍ TALENT

Nechybí Vám organizační schopnosti. Plánujete 
je využívat i v budoucnu třeba při studiu?

Jak dlouho trvá příprava takového programu?

Přejeme tedy oběma dnes již vlastně středo-
školákům, aby jejich další kroky vedly tím směrem, 
kterým si sami přejí a aby byli ve zvolených oborech 
úspěšní. Děti ze základní školy na Žižkově náměstí ještě před 

koncem školního roku dostaly možnost ukázat, že 
Jak celou soutěž hodnotí zmiňovaní členové po-jim rozhodně nechybí talent. Dnes již bývalí žáci de-

roty? váté třídy (9.B) této školy uspořádali pro děti z prv-
ního stupně talentovou soutěž, která potěšila a po-
bavila jak jejich mladší kamarády, tak i porotu a 
ostatní dospělé diváky, kteří kromě krásných výko-
nů soutěžících obdivovali také vynikající organizaci 
celého dopoledne. 

Kdo další se na přípravě soutěže podílel?

Co vás k tomu vedlo?
Jak si můžeme průběh soutěže představit? 

Děkujeme všem za rozhovor a žákům základní 
Kdo tedy zasedal v porotě soutěže? školy i všem ostatním přejeme krásné zasloužené 

prázdniny.                                    

Například když jsme my byli asi ve třetí třídě, zorga-
nizovali ji tehdejší deváťáci pro nás. My jsme se tedy 
teď rozhodli udělat totéž pro současné žáky prvního 
stupně.  

D. Nešpor: Já jsem osobně touto soutěží na prv-
ním stupni prošel. Tehdy mi spletli jméno, pustili ji-
nou písničku - a to mě mrzelo. Oslovili jsme teď pro-
to ostatní tehdejší soutěžící, zeptali jsme se na jejich 
zkušenosti, dali jsme dohromady všechny postřehy, 
a snažili se vyvarovat se podobných chyb. Snad se to 
podařilo.

Hlavními organizátory programu, inspirované-
ho známou televizní soutěží, byli Daniel Nešpor a 
Přemysl Cejhon - dva mladí muži, kteří nelitovali 
obětovat část svého volného času a připravit ostat-
ním zajímavou akci. 

P. Cejhon: My jsme podobnou soutěž - také na 
motivy televizní show - pořádali nedávno, jednalo 
se o program „Tvoje škola má známý hlas“. Stejně 
jako v televizi šlo i tady o převleky a interpretaci pís-
ní známých skupin a zpěváků. Na to potom tak nějak 
plynule navázalo „ZŠ náměstí má talent“.

Nejde o úplnou novinku, tato soutěž má na naší 
škole určitou tradici, i když není pořádána každý rok. 

Strnada a tajemníka městského úřadu pana Anto-
nína Hejzlara a byli jsme rádi, že přišli. Mimo nich 
byly v porotě také paní učitelky Soňa Kubová, Pav-
lína Horká a Markéta Ryšánková.  

D. Nešpor: Já půjdu na filmovou školu (Střední a 
Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby - 
pozn. red.). Snad tedy některé zkušenosti upotře-
bím. 

P. Cejhon: Budu studovat pedagogickou školu 
tady v Čáslavi. celý život mě zajímá psychologie a 

D. Nešpor: Asi měsíc - umění - hraji na čtyři nástroje, zpívám, chodil jsem 
na výtvarný obor do základní umělecké školy... Také 
je tedy možné, že se mi tyto zkušenosti někdy v bu-
doucnu hodí. 

Ing. Jaromír Strnad: Úroveň soutěže a její orga-
nizace mě velmi mile překvapily. Cením si toho o to 
víc, že to celé kluci připravili pro děti z prvního stup-
ně. Doufám, že se i v příštích letech najdou jejich 
nástupci, kteří by se přípravy podobných akcí ujali. 
Určitě je s tím spojena spousta práce, ale výsledek 
stojí za to. Pokud by se něco podobného konalo 
třeba v příštím roce, určitě by bylo možné využít 
například prostory Nové scény Dusíkova divadla, 
kde by program vynikl možná ještě lépe. Nicméně 
oba organizátoři se zaslouží velkou pochvalu. 

Ing. Antonín Hejzlar: Program byl velmi hezký, a 
P. Cejhon: Stejně jako v televizi, každý ze soutě- to jak po stránce organizační, tak i výkony každého 

žících předvedl svoje vystoupení a porota je potom ze soutěžících. Vše bylo perfektně zvládnuto a celou 
mohla ohodnotit jedním nebo dvěma body. My dva dobu v tělocvičně školy panovala úžasná atmosféra.
jsme přidělili každý pět bodů a hlavní slovo měli 
diváci z nichž každý měl jeden hlas. 

D. Nešpor: Oslovili jsme pana starostu Jaromíra                                 

ještě před soutěží Talent 
naše pozornost směřovala k soutěži Tvoje škola má 
známý hlas, kde jsme se třeba převlékli za 
Rammsteiny a další. To byla také naše práce, takže 
na Talent jsme měli asi měsíc. 

P. Cejhon: Přípravy na obě dvě soutěže se vlast-
ně prolínaly (první se konala přibližně o měsíc dříve) 
a propojilo se to až do druhé soutěže. Vše vyvrcho-
lilo generální zkouškou den před samotným veřej-
ným programem. Scházeli jsme se u nás doma a 
dobře jsme se při vymýšlení programu bavili. 

D. Nešpor: Musíme také říci, že nám pomohla i 
škola, třeba pan ředitel pomohl vymyslet a zajistit 
ceny i místnost pro konání soutěže. Právě díky přís-
pěvku školy jsme mohli vítězům předat poukázky 
do papírnictví, čokolády nebo lízátka. 

Vlastně jsme to organizovali sami, spolužáci se 
nijak moc nezapojovali. Někteří z nich při akci po-
máhali připravovat pódium a z naší třídy byla také 
jedna zpěvačka, která s námi vystupovala. Druhá 
byla z „áčka“. 

zn

Dne 29. července 2017 uplyne 35 let od úmrtí 
čáslavského pedagoga a spisovatele Dr. Vítězslava 
Šmejce.

ších knih čáslavských chlapců.  Všechny čtenáře 
velmi poutaly veselé příběhy, které se přihodily 
rodině čáslavského mistra Boška při cestách s čer-
veným Tygrem - staromódní těžkou Laurinkou. Au-

Vítězslav Šmejc se narodil 26. listopadu 1905    tor v postavě pana Boška vzpomínkově vykreslil 
v Železnici u Jičína. Od roku 1917 studoval na čás- svého strýce Belzu, který měl v Čáslavi v Kutnohor-
lavském gymnáziu a učitelském ústavu. Jako od- ské ulici strojnickou dílnu, v níž vyráběl a později 
borný učitel působil na Ledečsku a Čáslavsku. Od jen opravoval secí stroje. Míval též jedno z prvních 
září 1931 vyučoval ve Vrdech a pak v  Čáslavi v le- aut značky Laurin & Klement a autor s ním jezdíval 
tech 1935 až 1946. Bydlel na Váchově v ulici na opravy hospodářských strojů po vesnicích 
Dobrovského. V  té době byl i odpovědným redak- Čáslavska. Příhody Boškovic rodiny dále pokračují  
torem vlastivědného časopisu Čáslavska - Po- v knihách Tygr jede k moři a Tygr za polárním kru-
doubraví. Svými humoreskami přispíval do časopi- hem. 
su Švanda dudák a do Humoristických listů. Vítězslav Šmejc se také věnoval sbírání pověs-

Ve svých knihách dal dětským čtenářům tí, které po vlastní úpravě vydával v sešitovém for-
prožívat mnohá rozmarná dobrodružství, jimiž mátu.
prošla například „Družina červené stužky“ ve stej- Po jeho úpravách byly vydávány i vybrané po-
nojmenné knize na svých cestách na kole po re- hádky českých klasiků, například Boženy Němcové 
publice. Předlohou pro Družinu byli chlapci z ne- a Karla Jaromíra Erbena.
daleké vrdovské školy. PaeDr. Vítězslav Šmejc zemřel 29. července ro-

Šmejcův humoristický román Tygr pana Boška ku 1982 v Praze.
s ilustracemi Jiřího Trnky se stal jednou z nejčteněj-                                                                      MMaK

VZPOMÍNKA NA DR. VÍTĚZSLAVA ŠMEJCE
     PŘEHLED DÍLA VÍTĚZSLAVA ŠMEJCE
Autem a motocyklem celou republikou (
Cestou za obzor 
Čáp Šotek a jiné pověsti
Čarovné květy. Díl 1. a 2. (
Černá kniha
Družina červené stužky (
Kluci Žabáci
Lichnická paní a jiné pověsti (
Nejhezčí pohádky B. Němcové (
Pohádky slovanských luhů
Slavičí stezka a jiné pověsti
Šibal Kacafírek a jiné pověsti (
Tom a Mik v Tatrách
Toulky Jana samotáře a jiné povídky
Trucovna
Tygr jede k moři
Tygr pana Boška
Tygr za polárním kruhem
Vodníkova tůň a jiné povídky
Zapomenutá píseň (1
Zlatá sova a jiné pověsti

1938)
(1941)

 (1945)
1947)

 (1945)
asi 1935, 1948) 

 (1942, 1948)
1941)

1947 a 1948) 
 (1948)
 (1941,1947)

1942)
 (asi 1936)

 (1944)
 (asi 1937)

 (1941 a 1946)
 (asi 1937 a 1946, 1995)

 (1941 a 1946)
 (1944)

948)
 (1945)

Akci organizovali a moderovali 
Daniel Nešpor a Přemysl Cejhon
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O MĚSTO BY SE MĚLI STARAT I MLADÍ LIDÉ
ŘÍKÁ POSLANEC PČR, ČÁSLAVÁK MILAN URBAN
Město Čáslav je i přes to, že nepatří k největším v re-
publice, poměrně bohaté na významné osobnosti 
historie, ale i současnosti. Kromě umělců či spor-
tovců, o jejichž tvorbě, výkonech a úspěších na 
stránkách Čáslavských novin informujeme, se ale 
jedná také o politiky. Ačkoliv je znám velmi kritický 
přístup mnohých lidí právě k politikům a politice 
obecně, pravdou je, že bez těch, kteří se starají o 
chod obce, města nebo i celého státu, se kulturní 
společnost nikdy v minulosti neobešla a zdá se, že 
ani blízká budoucnost se od tohoto schématu 
neodchýlí. Jak již bylo uvedeno, právě Čáslav má své 
zastoupení v zákonodárných i výkonných sborech již 
mnoho let. Jmenovat bychom mohli například 
starostu města, inženýra Jaromíra Strnada, který v 
minulém roce obhájil již pro druhé volební období 
mandát senátora, vynechat nemůžeme ani sou-
časného ministra průmyslu a obchodu, inženýra 
Jiřího Havlíčka (rozhovor s ním jsme přinesli v květ-
nových ČN), ale stejně tak není možné zapomenout 
na dalšího z lidí, kteří hájí zájmy tohoto kraje a 
konkrétně našeho města v Poslanecké sněmovně. 
Je jím inženýr Milan Urban. Tentokrát je to právě on, 
kterému jsme položili několik otázek, týkajících se 
nejen jeho práce, ale i soukromého života.   

V tak zvaně vysoké politice se pohybujete již té-
měř dvacet let. Jak se za tu dobu změnil Váš vztah k 
Čáslavi, kde z pochopitelných důvodů nemůžete 
trávit tolik času, jako mnozí jiní její obyvatelé? Co jste se o sobě například v poslední době 

dozvěděl? 
Ačkoliv jste, jak jsme již zmínili, mnohá léta 

aktivní v politice na celostátní úrovni, ve městě Vás 
ale jako zastupitele neznáme...

Zeptám se tedy také na rovinu na to, co asi 
hodně lidí zajímá a o čem se ve městě polohlasem 

Je pravdou, že je nyní možné Vás ve městě vidět mluví... Mnozí to dokonce považují za „hotovou 
častěji. Jak trávíte volný čas, pokud se taková chvíle věc“: Prý budete příštím starostou?
najde?  

Co Vám v poslední době udělalo v Čáslavi 
radost? 

sám rád sportuji, tak se 
domnívám, že to mohu 
zhodnotit. 

Mojí láskou jsou také 
motorky a stará auta 
české výroby. Mám tře-
ba staré JAWY, na kte-
rých občas jezdím, a pak 
se také snažím vlastními 
silami opravovat Tatru 
603. Času ale není tolik, 
kolik bych si přál, takže 
to jde pomalu. Jednou 
ale bude v pořádku... 

Do budoucna bych si 
také rád pořídil psa, asi 
zlatého retrívra. To ale 
musí počkat až na dobu, 
kdy budu v důchodu, protože na psa musí být, hlav- lených, a to jak ve vlastní straně, tak i v ostatních. To 
ně zpočátku, dost času, aby bylo možné ho dobře je důležité nejen pro volbu starosty, ale hlavně pro 
vychovat. Já totiž nesnáším nevychované psy. celé období, kdy mají zastupitelé spolupracovat. 

Kromě sportu a motorismu mám samozřejmě Když vzniknou spory hned na počátku, většinou 
rád také společnost, rád se bavím s lidmi. K tomu je bývají dlouhodobé a to městu neprospěje. Pokud to 
nejlepší zajít do hospody. I tam mě tedy někteří mo- shrnu - nikdo dnes neví, kdo bude po příštích komu-
hou občas potkat. Mimochodem - určitě platí, že nálních volbách starostou. Pokud připustím, že 
právě v hospodě se člověk dozví nejvíc zajímavých bych o tom do budoucna uvažoval, musel bych cítit, 
věcí. Nejen o jiných, jejich starostech i radostech, že by o to stáli občané Čáslavi. To by bylo pro rozho-
ale také o sobě. dování nejdůležitější. Pokud bych takovou podporu 

nevnímal, rozhodně bych obrazně řečeno do žád-
Čáslav je moje rodné město, vyrůstal jsem tady, ných dveří nohu nestrkal...  

chodil do školy, trávil jsem zde krásné chvíle. Na- Zjišťuji třeba, jaké informace mezi lidmi kolují. 
rodily se tady i moje děti, po celý život mám právě   Šíří se zajímavé zprávy například o tom, co všechno 
v Čáslavi svoje bydliště - a to dokonce ve svém rod- ve městě vlastním. Někteří se mě třeba ptají, jestli 
ném domě. Je to velmi pevné spojení, na kterém nic jsou opravdu moje solární elektrárny v okolí města, Je pravda, že v městském zastupitelstvu jsem 
nezmění ani pracovní vytížení a nutnost pobývat jiní snad i věří zprávám, že vlastním pozemky pod nikdy nezasedal. Na druhou stranu pracovat pro 
část týdne mimo město. Čáslav je můj domov, tak to základní školou v Sadové ulici. Ani jedno samozřej- město je možné i tak. Jistě není tajemstvím, že i me-
vždy bylo a je to tak stále. Můj vztah k městu se nijak mě není pravda, i když chápu, že lidé někdy rádi ta- zi poslanci se každý snaží hájit zájmy právě toho 
nemění - kdykoliv se sem vracím, rád vidím věž kovým „senzacím“ věří. Mně opravdu ve městě pat- svého regionu a města. Snažím se o to samozřejmě i 
kostela... ří polovina domu, který jsem zdědil po svém dědovi. já a snad mohu říci, že se to často také podaří. 

Je svým způsobem dojemné vracet se domů a já To je vše. Rád bych ale také vzpomněl na dobu, kdy jsem 
jsem velmi rád, že je nyní období, kdy zde mohu trá- sice nebyl zastupitelem, ale několik let jsem pra-
vit více času, než tomu bylo v minulých letech. coval jako zaměstnanec městského úřadu. V té do-

bě jsme spolu se současným starostou města (byl 
ředitelem Technických služeb - pozn. red.) a teh-

Ano, to je také jedna z otázek, které často do- dejším starostou zrealizovali proměnu ulice Klimen-
V uplynulých měsících jsem například trávil po- stávám. Ta informace vzešla pravděpodobně z jed- ta Čermáka na pěší zónu. Rád na tu práci vzpomí-

měrně hodně času na zimním stadionu. Viděl jsem noho článku v časopisu. Všichni ale víme, že stát se nám, i když teď - po letech - vidím i věci, které bych 
většinu zápasů a jsem opravdu velmi rád, že mají příštím starostou není jen věcí vlastního rozhodnu- tam změnil. Každopádně tehdy se podařilo vše u-
zdejší hokejisté i další sportovci tak dobré zázemí. Já tí, přání, domluvy se starostou stávajícím nebo dělat velmi rychle, vlastně během několika měsíců, 

kýmkoliv jiným. V první a za přibližně dva miliony korun, což je z dnešního 
řadě jsou tady komunál- pohledu nepředstavitelné. Ačkoliv, jak jsem zmínil, 
ní volby (a tady netajím, na všem je možné s odstupem doby najít chyby, 
že uvažuji o kandidatuře jsem přesvědčen, že to centru města prospělo. 
do zastupitelstva města 
v příštím roce, pokud 
budu mít podporu so- Už jsem zmínil svůj vztah ke sportu, mám tedy 
ciální demokracie). Ve velkou radost z nově postaveného zimního sta-
volbách je třeba získat dionu. Je to nová možnost jak pro sportovce samot-
podporu a dostatek hla- né, tak ale i pro fanoušky hokeje, kterých bylo na 
sů voličů. V případě, že každém ze zápasů opravdu hodně. To mě velmi po-
kandidát mandát zastu- těšilo a do takové atmosféry si potom každý rád přij-
pitele získá, je pro pří- de odpočinout od běžných starostí. Také hráči cítí 
padnou volbu starostou větší podporu. 
nezbytná dohoda a Pokud jsem ale zmínil velkou účast na hokejo-
důvěra ostatních zvo- vých zápasech, musím na druhou stranu konstato-
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vat, že mě v poslední době zaráží malý zájem míst-
ních o fotbalové zápasy. Jestliže před několika lety 
bývaly plné tribuny, teď se přijde podívat tak stovka 
lidí. Je to škoda. 

 I to může být pro někoho rozhodující, na dru-
hou stranu ale bývaly doby, kdy hráli čáslavští fotba-
listé i krajský přebor a přesto byla návštěvnost mno-
hem vyšší. Myslím si, že jednou z cest, které by 
mohly diváky přivést zpátky, je větší počet čáslavs-
kých hráčů na hřišti. Abychom mohli fandit lidem, 
které známe. To je podle mě velmi důležité. 

Vidím jednu velmi důležitou věc, na kterou se 
podle mého názoru trochu zapomíná. Je to komuni-
kace s mladými lidmi. Čáslav je krásné město, mno-

ho se toho tady děje, ale právě od mladých lidí 
slýchám, že mají pocit, že se na ně nemyslí v takové 
míře, jak by si přáli. Všechno je věc komunikace, ale 
také ochoty právě těch mladých Čáslaváků zapojit 
se do organizování některých akcí nebo dokonce do 
vedení města. Není to tak, jak se často říká, že se 
nikdo nemůže dostat na kandidátku, že je všechno 
předem dané. Naopak - je dobře, když jsou mladí 
lidé ve veřejném životě vidět, podílí se na něm a 
rozhodují vlastně o své vlastní budoucnosti. 
Upřímně řečeno 

Nemůže to být také tím, že před časem měla 
Čáslav možnost postoupit až do první ligy a nyní 
hraje nižší soutěž? Vy sám určitě názory mladých lidí vnímáte i díky 

svým dětem. Jaký ony mají vztah k Čáslavi? 

A co je ve městě ještě důležité? 

Dobře, zůstaňme tedy ještě chvíli u politiky. Té-
měř čtyři roky jste byl ministrem průmyslu a obcho-
du. V současné době na tomto postu působí další z 
místních - inženýr Jiří Havlíček. Jak tuto situaci vní-
máte? 

Děkujeme za rozhovor.

jestřáb, protože zažil různé výhry a prohry a na 
mnohé věci se díváme z jiného úhlu. Tak potřebuje-
me využít nějaké party, kde se na to lidi dívají jinak, 
jsou dravější a představují si to trochu rychleji než 
třeba může jít na svět teď. To je důležité, musíme se 
o to pokusit, ale také musejí chtít.

Máme se ženou dohromady pět dětí a dokonce 
i pět vnoučat a myslím, že mohu jednoznačně říci, 
že všichni mají Čáslav velmi rádi. Asi mohu uvést je-
den příklad za všechny - moje nejstarší dcera odjela 
před lety studovat do Francie. Tam nejen vystudo-
vala, ale našla si tam také přítele, svého současného 
manžela. Po událostech a v atmosféře poslední do-
by se ale rozhodli, že pro ně ani pro naše vnoučata 
už není Paříž to pravé a vrací se i s manželem do 
České republiky - a kam jinam, než sem do Čáslavi. 

To je, myslím, nejlepší dů-
kaz vztahu k Čáslavi. Vlast-
ně se ani nedivím. Vždyť 
to město má své zvláštní 
kouzlo. Je tady ohraniče-
né historické centrum, ale 
je tady i moderní spor-
toviště. Není to velkoměs-
to se svými negativy, ale třeba spolupracovat a zvažovat nejlepší řešení, což 
najdeme tady všechno, co se v Čáslavi ve většině případů daří. Pak se může 
potřebujeme - školy, škol- město chlubit takovou podobou a atmosférou, jako 
ky, obchody i nemocnici, Čáslav.  
jejíž vybavení nám mohou 
mnohdy závidět i mno-
hem větší města. Do pří-
rody je to z centra města 
jen pár kroků. Město je 
upravené a rozvíjí se. My S Jirkou úzce spolupracujeme už více než dvacet 
jsme na to zvyklí a nepři- let, tak vím, že je to člověk na svém místě, odborník 

jde nám to zvláštní. Já se ale dostanu do mnoha s velkým rozhledem a schopnostmi. Tento úspěch 
jiných měst a vím, že to rozhodně není samozřejmé. mu velmi přeji, je vidět, že se Čáslaváci v republice 
Ačkoliv jsem nechtěl moc hovořit o politice, tady ani ve světě určitě neztratí. Ze svého pohledu ho ale 
musím konstatovat, že je to podle mého názoru  t a k é  č ástečně lituji, protože to rozhodně není lehká 
z velké části dané tím, že zdejším zastupitelům vždy pozice. Jde o velmi zodpovědnou funkci a navíc je    
šlo a stále jde o město a ne jen o svoje vlastní am- s ní spojeno časté a daleké cestování, což není vždy 
bice, zviditelnění se, prosazení vlastního názoru tak příjemné, jak by se mohlo zdát. Jak jsem již říkal - 
proti všem a za jakoukoliv cenu. Důležitý je výsledek já jsem nejspokojenější, když se mohu vždy vrátit do 
a to tady všichni vědí. Nemá cenu hrát si v krásném Čáslavi.
desetitisícovém městě na velkou politiku, jako to-  

- nikdo z nás časem není takový mu v mnohých podobně velkých obcích bývá. Je po- zn
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SPOLEK TŘIATŘICET - CO O NĚM VÍME?
Kultura - slovo, které všichni známe, ale které může 
pro každého z nás znamenat něco trochu jiného. Za-
tímco jedni chápou kulturu v jejím nejširším pojetí, 
tedy projevy, spojené se spolužitím v sociální sku-
pině, které se týkají každého z nás, další mohou kul-
turu dělit na její jednotlivé odnože od kultury mate-
riální (co máme, potřebujeme, chceme mít, s čím 
zacházíme a co využíváme), normativní, zahrnující 
zákony, pravidla a další normy života ve společnosti, 
až po kulturu duchovní, zahrnující víru, vědu, ale i u-
mění a další. A právě posledně jmenovanému feno-
ménu, oblasti umění, jeho propagaci a šíření, se      
v Čáslavi již řadu let věnují členové spolku Třiatřicet. 
O jeho činnosti hovořil pan David Novák.   

Kdy a proč vznikl spolek Třiatřicet?

turou nebo organizací podobných akcí?

Jaké akce dosud spolek v Čáslavi zorganizoval?

To je zvláštní název. 
Proč právě Třiatřicet?

Vy jste zakladatelem spolku - navázal jste v tom-
to směru na nějakou rodinnou tradici?

Kdo patří mezi členy nebo spolupracovníky 
spolku?

Realizuje spolek další akce i mimo Čáslav?

Má i vaše povolání 
něco společného s kul-

Spolek má nejnižší zá-
konem povolený počet 
členů, tedy tři - vedle mne 
jako předsedy jsou to od 
samého začátku pánové 
Kamil Handlíř a Honza An-
drle z čáslavské firmy HO-
KA Interier. A pak je tu 
spousta více či méně stá-
lých spolupracovníků a 
lidí, kteří nám různou for-
mou pomáhají. V první řa-
dě Petr Svoboda, ředitel 
Galerie výtvarných umění 
v  M o s t ě ,  p a n í  E v a  

Spolek vznikl formálně v roce 2011, ale už od Albrechtová, ředitelka 
90. let existoval jako neformální sdružení lidí, kteří Dusíkova divadla a její bá-
příležitostně spolupracovali na různých kulturních ječný tým, Lenka Jelínková z muzea, Hanka Čermá-

Absolutně nic - vzděláním jsem ekonom a už řa-projektech. Toto období skončilo v roce 2006 v důs- ková, která nám spravuje účetnictví, Iva Poláková, 
du let pracuji jako informační analytik. Právě proto ledku dvou událostí - náhle zemřel filosof, překlada- která nám pomáhá s organizací vernisáží, pravidel-
mne možná i po těch letech baví pohybovat se sou-tel a kunsthistorik Petr Kurka, s nímž jsem v té době ný fotograf našich akcí Mirek Lepeška, učitelé           
běžně ve dvou odlišných světech.připravoval několik akcí, a já sám vzápětí odcestoval z místní ZUŠky a jejich žáci, kteří se starají o hudební 

skoro na čtyři roky do zahraničí. program vernisáží nebo vynikající mladý historik a 
V Čáslavi šlo dosud hlavně o výstavy a dopro-Když jsem se v roce 2010 vracel, už jsem byl do- spisovatel Tomáš Bandžuch.

vodné katalogy. Naší mluven s brněnským vý-
první akcí byla zmíněná tvarníkem Petrem Mod-
výstava Petra Modlitby. litbou a čáslavským mu-

O rok později násle-zeem na výstavě, která 
dovala výstava fotograf-pak proběhla na jaře 
ky Idy Saudkové a v roce 2011. Někteří přátelé mi 
2013 veliká výstava jejího s ní nezištně pomohli a 
životního partnera, pro-po vernisáži mne vyzvali, 
fesora Vladimíra Franze, ať v Čáslavi zorganizuji 
v tehdy čerstvě rekon-něco dalšího, což byla 
struovaném divadle. věc, o které jsem původ-

V roce 2014 jsme us-ně moc neuvažoval. A tak 
pořádali nádhernou kra-spontánně a jaksi sám od 
jinářskou výstavu Pavlu sebe vznikl spolek Třia-
Vašíčkovi, ke které jsme třicet.
díky soukromým dárcům 
vydali náš první katalog. 
Vloni jsme zorganizovali Ptá se na to spousta 
pět akcí, z toho čtyři pří-lidí a většina z nich už při-

mo v Čáslavi - kromě historicky dosud nejrozsáhlejší chází s nějakým vlastním možným vysvětlením, kte-
výběrové retrospektivy z díla známé fotografky Te-ré by mě obvykle vůbec nenapadlo. Baví mě to, a 

Tak trochu. Mezi mými předky a příbuznými by rezy z Davle, opět doprovázené katalogem, jsme abych nepokazil hru, můžu na otázku „Proč právě 
se našlo několik vynikajících kapelmeistrů, herců - také vydali katalog Tóny Železných hor ke stejno-Třiatřicet?“ odpovědět jen „A proč ne?“.
prateta třeba hrála s Vlastou Burianem či Jindři- jmenné výstavě Zdeňka Sejčka k jeho devadesáti-
chem Plachtou - nebo světově proslulý filmový ka- nám, minikatalog k výstavě Kamily Ženaté při pří-
meraman. Moje maminka pracovala desítky let na ležitosti prezentace děl, která v uplynulých letech 

různých pozicích spo- darovala městu a uspořádali jsme přednášku profe-
jených s kulturou - byla sora Vladimíra Franze v aule gymnázia. Naším dlou-
třeba předsedkyní poro- hodobým projektem je pak přehled významných 
ty festivalu amatérských Čáslaváků, který jsme vytvořili na Wikipedii a který 
filmů Rychnovská os- neustále doplňujeme.
mička nebo dlouholetou 
ředitelkou Okresního Už dvacet let se například staráme o mediální 
muzea Orlických hor. A archív Vladimíra Franze a správu jeho webu. Vloni 
nesmím zapomenout na jsme v Městské galerii v Třemošnici uspořádali vý-
svoji sestřenici Jarmilu stavu velmi talentované mladé designérky Alice 
Zbořilovou, která již léta Endychové, před třemi lety se nám zase podařilo 
vede úspěšně a s obdi- dotlačit k vydání vlastní publikaci o válce v bývalé 
vuhodným elánem Par- Jugoslávii. 
dubickou komorní fil- Připravili jsme také k vydání český překlad au-
harmonii. tentických vzpomínek bosenskosrbského chlapce 

na válku ve východní Bosně, jehož se nedávno ujalo 
jedno pražské nakladatelství.
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Podporuje město Čáslav nějak  Vaši činnost?

Kvalitních uměleckých 
prací z různých oblastí vzniká 
jistě i dnes poměrně hodně. 
Jak se mají lidé, kteří se o u-
mění nezajímají do větší 
hloubky, v této tvorbě orien-
tovat tak, aby dokázali vydělit 
právě ta kvalitní díla? Je mož-
né nabídnout nějaké vodítko?

Jaké jsou další plány spolku - připravují se další 
výstavy nebo jiné akce?

Jaké vidíte největší prob-
lémy současné kultury a co Vám naopak dělá ra-
dost?

Je podobných organizací v republice podle 
Vašeho mínění dostatek? Pokud ne, jak by bylo 
možné podnítit vznik a rozvoj dalších?

Děkujeme za rozhovor.
foto: archiv Třiatřicet, M. Lepeška, zn

V minulosti jste si postěžoval na malý zájem lidí 
o kulturu obecně. Je tomu tak stále? Případně jaké 
vidíte možné východisko?

Mohou klasické výstavy v současném multime-
diálním světě běžného člověka výrazněji zaujmout?

Myslím, že nejde o multimedialitu, ale o energii 
Kromě toho, že pravidelně úzce spolupracuje- a srozumitelnost. Domnívám se, že velká část sou-

me s různými místními institucemi, město nás pod- časného umění je ve skutečnosti prázdný prostor 
poruje prostřednictvím finančních grantů a díky to- plný netalentovaných, ovšem neuvěřitelně sebevě-
mu jsme také schopni s dostatečným předstihem domých podvodníků, kteří se pachtí za originalitou 
zaručit vystavujícím umělcům určitou úroveň kva- a současně za nic a ničím neručí. Jak píše Miloslav 
lity organizace. Obvykle se jedná asi o třetinu až po- Moucha, jsme v situaci, kdy v umění už nejsou ani 
lovinu potřebných prostředků. Zbytek musíme se- náhodou jakékoliv stopy po umění. Obraz jako kla-
hnat nebo zaplatit sami. U akcí, které organizujeme sické médium ovšem dokáže podobné podvodníky 
mimo Čáslav, samozřejmě město o žádné dotace velmi rychle usvědčit z neumětelství a proto je taky 
nežádáme. tak štve a proto se mu mnozí vyhýbají. Protože do-

Nežádáme ani o jakékoli příspěvky na náš běžný káže být srozumitelný sám o sobě, umí být sobě-
provoz, ale vždy pouze na část jasně specifikova- stačný, dokáže přenést energii, kterou do něj tvůrce 
ných přímých a snadno doložitelných nákladů vložil, vyvolat hluboké emoce. Zároveň po tvůrci 
spojených s konkrétní akcí. Cokoli jiného bych z naší nezbytně vyžaduje řemeslo. A proto jsem přesvěd-
strany pokládal za drzost. Důležitou podporu a sou- čen, že vnímavého člověka dokáže skutečně za-
časně závazek pro nás představuje i fakt, že v pos- ujmout právě to, čemu říkáte „klasické výstavy“.

 

Stačí jen trocha osobního 
Radost by mi naopak udělalo, kdyby se chytili za zaujetí a času, který se vám 

nos a své rozhodnutí revokovali.ale stonásobně vrátí. Hlavní je 
nebýt jen pasivní konzument 
toho, co se vám samo vnucu-

Například výstavy v Dusíkově divadle máme je. Rčení, že jsme to, co jíme, 
právě v tuto chvíli naplánované na šest let dopředu. platí podle mě stoprocentně i 
Nejbližší bude zahájena na počátku letošního října; v této oblasti.
půjde o rozsáhlou přehlídku díla významného fran-
couzského malíře českého původu Miloslava Mou-ledních letech poskytuje oficiální záštitu většině 
chy. Napřesrok, pokud vše vyjde, bychom chtěli u-našich akcí pan senátor a čáslavský starosta inženýr 
dělat velikou výstavu významné české fotografky Jaromír Strnad. Problémů v oblasti kultury je spousta, ale po-
Gábiny Fárové. K oběma výstavám plánujeme vydat vím vám, co mě v posledních měsících nejvíc vyto-
katalog. Za dva roky bude divadlo slavit 150 let své čilo. Rada Ústeckého kraje provedla v květnu bez 
existence a pro tuto příležitost připravujeme malé jakéhokoli zdůvodnění náhlou hromadnou perso-
překvapení. Pracujeme na několika knižních překla-V ČR existuje asi sto třicet tisíc nevládních orga- nální čistku mezi dlouholetými řediteli významných 
dech, rádi bychom v příštích letech uspořádali také nizací a naprostou většinu z nich tvoří spolky. Čistě kulturních institucí. Mezi vyhozenými řediteli je 
divadelní představení a dva koncerty. Nápadů je statisticky je tedy zhruba každý pětasedmdesátý také náš dlouholetý spolupracovník a kurátor na-
spousta. Uvidíme.obyvatel této země členem nějaké neziskovky. To mi šich zdejších výstav pan Petr Svoboda, který již od 

nepřijde jako malé číslo. Koneckonců, založit roku 1991 vedl velmi úspěšně Galerii výtvarných 
podobný spolek a udržovat jej při životě není z for- umění v Mostě.
málního hlediska zas tak náročné. 

To nebyla stížnost, spíš povzdech. Žádná dra-
matická změna k lepšímu za ta léta nenastala a nej-
spíš ani nenastane. Mám přitom s čím porovnávat - 
pocházím Rychnova nad Kněžnou, tedy z přibližně 
stejně velkého města, kde se každoročně koná 
spousta rozmanitých a mnohdy organizačně i fi-
nančně náročných kulturních akcí, včetně meziná-
rodních. U Čáslavi asi hraje svoji roli blízkost Kutné 
Hory. V obecné rovině tu asi také funguje jeden ze 
současných trendů moderní civilizace, kterým je 
neustálé rozptylování a zahlcování pitomostmi. 
Současná společnost jako by programově vytvářela 
člověka nekulturního a tedy nesvéprávného, uštva-
ného jako veverka v otáčivé kleci a vnímajícího svět 
pouze v kategoriích černá - bílá; takový člověk je po-
tom snadno manipulovatelný. Jediným východis-
kem je uvědomit si, že vám něco podstatného 
schází - ale to je běh na dlouhou trať.

zn
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Hodinu po poledni se můžete těšit na další sraz vo-
zů. Tentokrát pořádaný pod záštitou Corvette club 
Praha, který má na svém kontě během své dlouho-
leté existence nespočet akcí pořádaných nejen na 
území České republiky. Podrobnosti o akci nám po-
skytl prezident klubu Aleš Grňa. 

Pane Grňo, Corvette club Praha je dnes známý Váš červencový program obsahuje zastávku      
nejen v ČR, ale také v zahraničí. Jaká byla prvotní v Čáslavi. V kolik hodin Vás fanoušci nejen značky 
myšlenka při zakládání klubu? Corvette, ale také obdivovatelé krásných automo-

bilů, mohou očekávat?

Kdo se může stát členem 
klubu?

V rámci jaké akce se Vaše návštěva uskuteční?

Na co konkrétně se můžeme těšit?

oblíbenějšího amerického sportovního vozu spoje- ními kluby a asociacemi, což nám umožňuje být ve 
né. Smyslem činnosti klubu proto od samotného spojení s majiteli corvette z celého světa. Získává-
začátku bylo a je, organizovat společenské aktivity, me tak nové zkušenosti, které předáváme dál ve 
které zahrnují například závody na okruzích, spani- formě konzultací. Dohromady představujeme velké 
lé jízdy a jiné společenské akce u nás či v zahraničí a množství poznatků a technických znalostí o vozech 
umocňovat tak nám i našim členům požitek z vlast- Corvette.
nictví vozů Corvette. 

Pro někoho je Corvette pouze sportovní auto za 
relativně slušnou cenu, ale pro skalního corveťáka 

Corvette club Praha je mezinárodní klub, jehož je to láska a životní styl. Rádi poznáváme nové lidi, 
historie se začala psát okolo roku 1998. Pokud vlast- kteří mají zájem mezi nás přijít. Náš klub pořádá  Přijedeme v sobotu 22. 7. 2017 kolem 13:00 ho-
níte Corvette - jsme přesvědčeni, že je důležité, setkání, na která se sjedeme v pár vettkách nebo  din. Naše zastávka proběhne především díky vstříc-
abyste si řádně užili všeho, co je s vlastnictvím nej- velké srazy hlavně v zahraničí. nému přístupu a podpoře ze strany Městského úřa-

du Čáslav. Město nám dovolilo parkovat na krás-
ném náměstí Jana Žižky z Trocnova, za což mnoho-

Podmínka je jen jedna. Do- krát děkujeme. 
tyčný musí vlastnit automobil 
značky Corvette. Asi bychom Jedná se o 17.mezinárodní sraz Corvette Clubu 
měli také zmínit, že ačkoliv to Praha. Start je před Hotelem Sen v Senohrabech a 
není podmínkou pro to stát se naše trasa má  okolo 100 kilometrů. 
členem clubu, členové Corvette 
Clubu Praha se účastní dalších Můžete se těšit na všechny modely vettek od 
akcí dle vlastního výběru. Získá- prvních typů c1 až po nejnovější c7. Na čáslavském 
vají tak cenné kontakty. náměstí budou vystaveny po dobu dvou hodin. 

Jsme známí nejen v České Přesný počet automobilů zatím není znám, ale stan-
republice, ale také v dalších ze- dardně to bývá asi stovka vettek.
mích světa a to právě přede- Na své si ale přijdou také milovníci silných moto-
vším díky účasti našich členů na rů na dvou kolech. Již tradičně nás doprovodí Har-
mezinárodních corvette klubo- ley-Davidson Club Praha. I jim patří velké poděko-
vých setkáních a také v uzavře- vání za každoroční účast na této akci.
ných partnerstvích se zahranič-          JN, foto: archiv Corvette club Praha 

FANOUŠCI SILNÝCH A KRÁSNÝCH AUTOMOBILŮ, ZAPIŠTE SI DATUM 22. 7. 2017 
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Vozy značky Chevrolet Corvette přiveze Corvette club Praha

Sraz vozů Porsche nevynechá čáslavské náměstí  již po dvanácté
Dopolední hodiny budou patřit srazu vozů Porsche, Na co se lidé na čáslavském náměstí mohou 
který je opět pořádán pod záštitou čáslavského pa- těšit? Máte připravený speciální program?
triota Bohumila Bartuňka a klubu PORSCHE.108.CZ. 
Více informací najdete níže, v rozhovoru s panem 
Bartuňkem. 

Letos pořádáte již patnáctý ročník. Vzpomene-
te si na ten první?

Jste také majitelem vozu Porsche? V čem je pro 
Vás ta největší síla této značky?

Je pořádaný sraz pod záštitou nějakého klubu, 
jehož jste členem?

V kolik hodin dorazíte na čáslavské náměstí?

Jaká je trasa celé cesty, během níž se v Čáslavi 
zastavíte?

naše příznivce většinou tři akce ročně od víkendo-
vých výletů po hradech, zámcích a automuzeích až  
po akce s měřenými sprintovými jízdami na letiš- Na akci se sjíždí kolem třiceti až čtyřiceti vozů 
tích. Byli jsme opakovaně na výletu i ve Stuttgartu, značky Porsche, občas nám však přijedou na akci i 
rodišti našich vozů. Jako majitelé těch skromnějších jiné veteránské vozy zájmově nebo konstruktérsky 
Porschí však dosud i s Libereckým klubem stojíme blízké.
mimo oficiální Porsche klub Česká republika, který Speciální program pro veřejnost letos nechystá-

Na první akci vzpomínáme již s lehkým úsmě- má  veřejnosti poněkud skrytou funkční politiku. me, ale že takový umíme, nastíním příkladem z roku 
vem. Byli jsme jen internetová diskuzní parta  nad- 2011, kdy jsme v autokempu Stvořidla uspořádali 
šenců a zájemců o vozy značky Porsche, zejména komentovaný pokus o rekord v počtu dospělých 
těch méně tradičních a levnějších čtyřválcových Ano, jsem majitelem Porsche - nyní přes třicet osob, které se vejdou do zcela zavřeného vozu Por-
modelů  z osmdesátých let. Jelikož internet v té do- let starého modelu 924 verze S, ale měl jsem tu čest sche 924. Výsledek byl 14 osob. Také jsme na neda-
bě zdaleka nefungoval tak mocně, jako dnes, bylo vlastnit několik dalších modelů Porsche a vždy byla lekém zámku Kačina natáčeli tématický video - POR-
nás pouze pár. První akce byla v Ledči nad Sázavou a na těchto vozech znát výjimečná kvalita provedení, SCHE remake jedné komerční reklamy. Zkrátka, pro 
konala se velmi skromně a amatérsky, byť přijel i samozřejmě s dávkou jistého luxusu, platného v do- legraci cokoliv. 
jeden cizinec z daleké slovenské Nitry. Účast byla 10 bě jejich uvedení na trh. Síla tkví i v jednoznačné 
vozů. Akci jsme končili v kempu Stvořidla přespá- designérské dokonalosti,  
ním v našich Porschích.  Takové vozy se pak stávají osobními miláčky a 

Jinak v Čáslavi se scházíme až od roku 2006, te- rodinnými poklady. I po těch letech provozu je spo-
dy od čtvrtého srazu klubu po dvanácté. lehlivost těchto vozů – samozřejmě i díky relativní 

konstrukční jednoduchosti tehdejší moderní tech-
niky – prostě výjimečná.

Postupem roků společenství pár lidí přerostlo    
v několikasetčlenné společenství nadšenců od stu- Během celého dopoledne budou postupně přijíž-
dentů po důchodce, které se prezentuje na webu dět účastníci akce ze všech koutů České republiky.   
http://porsche.108.cz. Onačení těchto interneto- Z náměstí odjíždíme kolem půl dvanácté na další 
vých stránek vlastně dalo i název našemu klubu – program akce.
PORSCHE.108.CZ. Tento klub dosud není nijak ofici-
ální, spolupracujeme však s oficiálnějším Liberec-
kým PORSCHE-CLUBem, který pořádá mnohem Letos  se vydáme do Kácova na exkurzi tamního 
masivnější akce po celé republice a který jsme v do- pivovaru na oběd a poté navštívíme  zámek ve Zruči 
bách pionýrských doplňovali aktivitami ve střed- nad Sázavou. Sobotní večer zakončíme v konferenč-
ních Čechách i jinde po republice. Pořádáme pro ním hotelu Luna v Koutech u Ledče nad Sázavou.

dané jim do vínku vývojá-
ři.

- letos již 

                  JN, foto:zn



V únorovém vydání Čáslavských novin jsme přinesli 
informaci o umístění čtyř nových portrétů bývalých 
starostů města do interiéru historické budovy 
zdejšího městského úřadu. Spolu s touto zprávou 
bylo přislíbeno také alespoň krátké představení 
každého z vyobrazených představitelů města 
včetně dostupných informací o době, v níž město 
vedli, a případných problémech, s nimiž se museli 
potýkat, i o radostech, které jim jistě dělal pokrok 
města. Jaká tedy byla situace v Čáslavi v letech 1919 
- 1922, kdy v jejím čele stál pan Ferdinand Prášek?

Ferdinand Prášek 

městech ztěžoval nedostatek potravin, paliva i 
vysoká nezaměstnanost. Poválečná doba s sebou 
přinesla i změny v oblasti náboženské. Řada Čechů 
vystoupila z katolické církve, která byla spojována    
s habsburskou monarchií, a hledala nové alternati-
vy. To se projevilo i v Čáslavi, kde byla v červnu 1920 
založena Českobratrská církev.  K dispozici jí byl dán 
kostelík svaté Alžběty. 

V oblasti školství kladla nová doba praktické 
požadavky na vzdělání mládeže, proto došlo i k pře-
měně čáslavského gymnázia  z klasického na reál-

se narodil  v roce 1886 (nebo 1876) v ne-
daleké Církvici. Upozornil na sebe v bouř-
livém období zrodu samostatného české-
ho státu, kdy  14. října 1918 vystoupil         
s plamenným projevem  předneseným      
z balkonu čáslavské radnice a následně 
stanul v čele Národního výboru.  

V roce 1919 byl zvolen starostou 
města. Tuto funkci vykonával poměrně 
krátce. Stál v čele města v obtížné době 
plné změn. Po počáteční euforii spojené s 

drobným rolníkům. odstraňováním německých nápisů a 
V roce 1922 se Ferdinand  Prášek vzdal postu přejmenováváním ulic - například 

starosty. Měl totiž vyšší ambice. V roce 1920 byl  Rudolfova třída byla přejmenována na 
né, kdy řečtina byla nahrazena francouzštinou a zvolen poslancem Národního shromáždění za Masarykovu - přišly problémy. Bylo třeba bránit a 
nově se součástí osnov stala deskriptivní geomet- Československou stranu národně socialistickou za leckde i vytvořit hranice nového státu, komplikova-
rie. Odborné vzdělání rolníků v našem regionu okresy Čáslav, Německý Brod, Kutnou Horu, Kolín, ná byla hospodářská situace republiky. Bylo nutné 
zajišťovala od září 1920 střední hospodářská Humpolec, Chotěboř, Ledeč a Heřmanův Městec, provést měnovou reformu, přeorientovat výrobu a 
zelinářsko-semenářská škola. Učitelský ústav byl ale pouze jako náhradník. Mandát získal až v roce nalézt nová odbytiště. 
rozšířen na čtyři ročníky a v roce 1922 byl převzat 1922, v parlamentních volbách v roce 1925 ho Život obyvatel Čáslavi podobně jako v jiných 
státem. obhájil a působil zde až do roku 1929.  

V roce 1919 byl přijat zákon o vyvlastnění Jako poslanec se vedle zemědělské politiky 
velkostatků, který začal být uváděn do praxe roku věnoval zejména otázce vztahu našeho státu k Va-
následujícího. Tzv. první pozemková reforma tikánu.  Publikoval k této problematice několik statí, 
spočívala ve vyvlastnění půdy velkostatků nad  150 například Konflikt Československa s papežem: su-
hektarů zemědělské půdy nebo 250 hektarů půdy verénní stát nebo papežská provincie? nebo O 
veškeré,  buď bez náhrady, to se v našem regionu vzniku papežského státu a co z toho plyne pro naše 
týkalo například velkostatků Ronov, Třemošnice, poměry.  
Moravany, nebo za náhradu - příkladem mohou být Ferdinand Prášek zemřel v roce 1971 v Čáslavi.
Žleby, Tupadly, Krchleby. Následně byla tato půda 
prodávána zájemcům, nejčastěji bezzemkům nebo PhDr. Drahomíra Nováková

ÚŘAD

FERDINAND PRÁŠEK (ve funkci 1919 - 1922)

 I GALERIE
KRÁTKÁ EXKURZE DO DOBY STAROSTŮ, JEJICHŽ PODOBIZNY 
MŮŽEME VIDĚT NA CHODBÁCH MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Z důvodu plánovaných prací na pohybových plochách 
21. základny taktického letectva Čáslav probíhá v mě-
sících červen - srpen výluka leteckého provozu. 
Technika a personál jsou přesunuty na záložní letiště v 
Pardubicích.

Přelet letecké techniky se uskutečnil 22. června 
2017 (záložní termín byl stanoven na 23. června 2017). 
Ještě téhož dne došlo také k zaujetí nepřetržité 
hotovosti v rámci aliančního systému NATINAMDS 
(NATO Integrated Air and Missile Defence System) 
dvojicí pilotů a letounů JAS-39 Gripen. Přesun 
techniky a personálu zpět na mateřskou základnu je 
stanoven na dny 21. - 22. srpna 2017. Pro plnění lete-
ckého výcviku a pro zabezpečení nepřetržité hotovosti 
jsou na pardubické letiště přemístěny všechny typy 
letecké techniky, které 21. základna provozuje - le-
touny L-39 Albatros, L-159 ALCA a JAS-39 Gripen. 
Provoz 23 letounů zabezpečuje personál v počtu do 
160 osob.

Na 21. základně budou v době výluky opraveny 
2pohybové plochy letiště. Více jak 40 000 m  asfalto-

vých ploch bude odfrézováno do hloubky 5 cm a na-
hrazeno novou vrstvou. Opravou dojde ke zvýšení 
bezpečnosti pohybu letecké a zabezpečovací tech-
niky.
kapitán Ing. Tomáš Maruščák, tiskový a informační 

důstojník, 21. základna taktického letectva Čáslav

VÝLUKA LETECKÉHO PROVOZU 
V CHOTUSICÍCH

PŘIHLASTE SE na tel. 775 25 48 65
PŘIJĎTE SOUTĚŽIT, FANDIT, 
BAVIT SE, VYHRÁT!

pořádá Město Čáslav 
ve spolupráci

s  First english school

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

N Á 0E D 1C A 7KY 2 
POSTAV 
CO DOVEDEŠ 
A VYHRAJ 
SUD PIVA 

22.  července
sobota - od 13 hodin
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Rodinné centrum Kopretina pořádalo během tohoto 
školního roku mnoho aktivit a zájmových činností pro 
rodiny s dětmi. Jedná se například o Svatomartinský 
průvod, vazbu adventních věnců, několik setkání s pa-
ní cukrářkou (výroba dortíků, koláčků, perníčků), set-
kání s odborníky (zdravá výživa, psycholog, lékaři), 
spolupráci s Dusíkovým divadlem, dětský karneval, 
vystoupení dětí z dramatického kroužku v Klubu dů-
chodců, Dětský den na Kostelním náměstí. 

Krásné a pohodové prázdniny. Těšíme se na vás!

RC navštívilo mnoho dětí, rodičů, prarodičů, kte-
rým patří velký dík za podporu. Bez vzájemné spolu-
práce a pomoci, by nebylo možné vytvořit tolik akcí a 
setkání.

V období prázdnin budou probíhat dva Týdny 
prázdninových aktivit. V červenci v období od 10. 7. do 
14. 7. a v srpnu od 7. 8. do 11. 8. Dále Týden prázdnino-
vých aktivit - základy šití + rukodělné činnosti od 31.7. 
do 4. 8. a od 21. 8. do 25. 8. Angličtina hrou. Během 
prázdnin nabízíme také hlídání dětí a hernu v RC Kop-
retina v týdnech od 24. do 28. 7., od 14. do 18. 8., od 
28. 8. do 1. 9.

Od září budou opět probíhat kurzy AJ pro dospělé 
v ranních hodinách, a to pro  začátečníky, středně 
pokročilé a  pokročilé. 

V odpoledních hodinách budou probíhat tyto 
kroužky pro děti od 4 let - angličtina, hudebně-
dramatické hrátky, výtvarná dílnička a dramatický 
kroužek pro starší. Je určitě dobré se předběžně při-
hlásit již v průběhu prázdnin. I nadále budou probíhat 
převody dětí na kroužky, hlídání dětí v RC, doučování a 
kurzy šití. Všechny další aktuální informace o nabídce 
akcí a služeb Rodinného centra Kopretina se dozvíte 
přímo v centru na adrese: Kostelní nám. 186, Čáslav; 
telefonní číslo 327 323 327, 733 741 171; 
www.kh.charita.cz. 

   Bc. Terezie Tichá, DiS.

INFORMACE Z RC KOPRETINA



ČÁSLAVSKÝ POHÁR MAŽORETEK ZAUJAL 
Čáslavský dům dětí a mládeže se stal pořadatelem prvního 
ročníku nepostupové soutěže, nazvané Čáslavský pohár ma-
žoretek, který se uskutečnil na konci května. Jeho dějištěm 
se stala sportovní hala BIOS zdejší střední průmyslové školy. 

Vedení DDM gratulujeme k 
odvaze takovou soutěž uspo-
řádat i k jejímu vynikajícímu vý-
sledku.                                     

v případě skupiny Myšky a na tejnou pozici v kategorii baton 
seniorky dosáhla Srdíčka. 

Pro všechny účastníky zajímavé soutěže bylo důležité 
ocenění, a to buď v podobě medaile a diplomu, potvrzujících 

Čáslavský dům dětí a mládeže organizuje každoročně účast v Čáslavském poháru mažoretek, nebo dokonce cen za 
hned několik zájmových kroužků mažoretek - a to od těch umístění na prvních třech příčkách. 
nejmenších, které se teprve s pochodovým krokem a hůlkou Každý ze soutěžících, mezi nimiž se objevil i jeden ta-
seznamují, až po skupiny dospívajících dívek, jež mají v tom- nečník, se snažil ve vymezeném čase předvést co nejlepší vý-
to sportu bohaté zkušenosti a často již nasbíraly také mnohá kon, a tak není divu, že o to větší radost měli z každého dob-
ocenění z nejrůznějších soutěží skupin i sólových vystoupe- rého umístění. 
ní. Právě častá účast mažoretkových skupin domu dětí a Podle hodnocení programu, kterým se se soutěží loučili 
mládeže i jednotlivců na soutěžích, organizovaných po celé její letošní účastníci, bude brzy načase začít přemýšlet o dru-
republice, byla inspirací k uspořádání akce vlastní, tentokrát hém ročníku akce, která má všechny předpoklady pro to, aby 
přímo v Čáslavi. Jak je vidět a slyšet z ohlasů, které Čáslavský se zapsala do kalendáře pravidelných událostí ve světě ma-
pohár mažoretek vzbudil, šlo o velmi dobré rozhodnutí a žoretkového sportu, v němž mají čáslavské skupiny i jed-
následně i vynikající organizaci náročného dne.  notlivci svoje stálé místo. Vždyť i v porotě mimo dalších 

„Myslím, že mohu za pořadatele konstatovat, že jsme odborníků zasedl například Lubomír Kábrt, úspěšný účastník 
byli s průběhem celé soutěže spokojeni,“ uvedla po soutěže Československo má ta-
vyhlášení výsledků jedna z hlavních organizátorek akce, paní lent, jenž se tomuto sportu do-
Ilona Mistríková, s níž souhlasí i účastníci Poháru. Jednotlivá posud věnuje jak aktivně, tak i 
vystoupení na sebe v průběhu celého dne  bez problémů na- formou výuky dalších generací 
vazovala, nedošlo k žádnému problému, který by nebylo příznivců tohoto specifického 
možné pružně vyřešit. To oceňovali jak vystupující, tak i je- sportu.   
jich doprovod a diváci, kterých bylo v hale BIOS zvláště v do-
poledních hodinách skutečně mnoho. 

Zájem o soutěž splnil až předčil očekávání jejích orga-
nizátorů, a tak se i přes již zmiňovanou plynulost soutěžilo od 
deváté hodiny ranní až do podvečerní osmnácté hodiny. 

„Do prvního ročníku Čáslavského poháru 
mažoretek se přihlásilo celkem 478 soutěží-
cích, z toho čtyři vystoupení patřila místním 
mažoretkám. Dvakrát se jednalo o vystoupení 
skupinová, tedy formací, jedno sólo a duo. 
Slečna Jana Pechová si za svoje sólové vystou-
pení v kategorii baton senior vysloužila druhé 
místo, duo Kristýna Adamová a Tereza Sla-
víková ve stejné disciplíně skončilo na čtvrtém 
místě. Formace o poznání mladších čáslav-
ských mažoretek se na domácí půdě umístily 
na druhém místě v kategorii baton kadetky     

zn

Jana Pechová

Kristýna Adamová a Tereza Slavíková

Myšky

Srdíčka

Marcela Kombercová (KH)

Porota soutěže
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Rockový festival Čáslav se přesouvá do zahrady místní Diakonie 
Rockový festival Čáslav, podporující hudební scénu Co je podle Vás na festivale nejhezčí? 
z Čáslavi a jejího okolí, odstartuje letní festivalový 
život ve městě již 1. července a také

Festival především čeká pře-
sun z areálu Letního kina v lesoparku Vodranty do 
zahrady Diakonie. Co stojí za přesunem do jiného 
areálu a co dalšího pořadatel Bohumil Bartuněk 
plánuje nejen pro tento ročník? Více v rozhovoru. 

Pane Bartuňku, letos festival proběhne již po 
třetí, ale tentokrát na jiném místě. Jaký je důvod 
pro přesun do zahrady čáslavské Diakonie?

Nepřemýšlel jste do budoucna o kapelách, kte-
ré hrají mimo region?

 Na festival zvete kapely z Čáslavi a jejího blízké-
ho okolí. Lokální scénu tedy musíte mít dobře zma-
povanou. Jakou kvalitu má podle Vás zdejší hudební 
scéna?

Jaká kapela z okolí, bez ohledu na to, zda na 
Rockovém festivalu hrála, Vás překvapila nejvíce a 
proč?

 tento ročník 
rozšíří hudební obzory. 

v obsazení. 
Abych také odpověděl na dotaz ke kvalitě - jed- Lokálnost, atmosféra tohoto pěkného města, 

noznačně tu je. Rockový festival má být právě příle- ale také amatérství muzikantů, kteří se rozhodli pre-
žitostí pro její projev. zentovat bez ohledu na mainstream. Dále 

. 

Jmenovitě metaloví REBEL, punkoví ŽIRAFIČKA, 
akordeon-punkoví KOZIČKY, progresívnější trio BA-
N, alternativnější SENDWITCH a v závěru melodicky 
srdcoví SUPERSONIC.

Protože se mi ten areál prostě líbí, ale samozřej- Doprovodný program zatím při akci téměř ne-
mě nejen proto. Důvodem je nižší zájem veřejnosti máme, ač nápadů mám vícero. Nadále platí výzva 
a skromnější návštěvnost této akce, kdy v rozsáhlej- Ano, přemýšlel, jenže na webu akce k doporučení co by lidé rádi na této 
ším areálu Letního kina se přes jeho nesporné kvali- akci měli nebo něco sami nabídli. Nebráním se niče-
ty zkrátka nedalo ekonomicky pokračovat a to ani mu, od literárních prvků až po divadelní, výtvarné, 
přes finanční podporu Města Čáslav. V letním kině artistické, či jakkoliv jiné. Může to být příležitost pro 
jde o areál pro 300 osob, přičemž účast byla v před- všechny.
chozích letech zhruba třetinová a pro takovouto 
návštěvnost je pak i přiměřenější menší areál. Občerstvení na akci letos zajišťuje osvědčená 

nak nevylučuji, mobilní varianta Kutnohorského Kebab baru Siesta. 
že až nasbírám dostatek zkušeností, tak nějakou Nabízet budou od kebabu přes burgry až po vegeta-
nelokální a větší akci uspořádám, ale to by už byl riánské jídlo. 
jiný koncept.

Ano, o místní scénu se hodně zajímám a touto 
akcí se ji snažím podpořit a dostat do povědomí lidí. 
Jako dlouholetý návštěvník místní příjemné DIY 
(udělej si sám) akce „Mezi garážema“, kterou jsem Z prvního ročníku festivalu to jsou jednoznačně Snad jen, že veškeré informace, ukázky vystu-
se inspiroval se snažím těmto amatérským kapelám ostře punkoví Death Wish Kids, kteří jak textově, pujících skupin a kontakty jsou na webu akce 
dopřát lepší zázemí a zvuk. Mezi garážema se však tak nasazením jsou více než lokální produkcí. Z dru-  a facebookovém profilu      
kapely, přes občasné zpestření hostem, opakují hého ročníku pak samozřejmě The Crushers s názvem Rockový festival Čáslav, kde je i podstrán-

řednost ka události. Všechny zájemce srdečně zvu - přijďte a 
kapelám, které na akci ještě nevystupovaly – a jsem pozvěte své známé. Začínáme v 17:00 hodin.
velmi rád, že se i pro letošek podařilo ujednat vy- Poté samozřejmě melodičtější indie-rockoví Mas- Jinak se samozřejmě omlouvám těm, které na-
stoupení pětice nových kapel buď přímo z Čáslavi, terplan, kteří letos na akci vystoupí v lehce pozmě- še hlasitější hudební produkce neosloví a děkuji jim 
nebo takových, které mají některého z Čáslaváků   n ěné sestavě jako Supersonic. za jejich toleranci.                     

Již teď před třetím ročníkem kama-
třeba vím minimálně o dvou dalších nových a zají- rádské a domácí pozadí akce
mavých kapelách, které letos hrát nemohou, tak 
jsem s nimi v kontaktu pro ročník příští. Jinak spous-
tu místních hudebníků znám také osobně a jako 
baskytarista v kapele vím, jak určitý cíl, který v tom-
to případě představuje vystoupení na festivalu, umí 
skupinu „vyhecovat“ k aktivitě. 

jako patriot jsem prostě 
sympatizant místní rozmanitosti. Kvalitních skupin 
je po republice až nevybratelně mnoho, tak pokud 
vystřílím prach místních zkušeben, budu sahat po-
stupně do Kutné Hory, Kolína a tak dále. Pokaždé 
však raději po neotřelých tvářích, než po známěj-
ších hudebnících, jejichž hity zná už kdekdo nazpa-
měť a nebo hrají zde v okolí často. Ji

A pokud bude tropické počasí, tak jsem v rámci 
občerstvení ochotný zopakovat z prvního ročníku 
festivalu sprchování zájemců zahradní hadicí. 

, tak , z je-
pro Rockový festival Čáslav vždy dávám p jichž energie a instrumentality cítím profesionalitu, 

byť je vnímám jako paralelu švédských The Hives.

 
Kdo letos na festivalu vystoupí?

Plánujete doprovodný program?

Jaké bude občerstvení?

Chtěl byste něco doplnit závěrem?

www.rockfest-caslav.cz

JN

Letošní ročník Čáslavského hudebního festivalu      
v zahradě Diakonie proběhne již po jedenácté. Kdo 
na festival někdy zavítal, jistě může potvrdit, že se 
jedná o den s nezaměnitelnou atmosférou, kterou 
podtrhuje kvalitní hudební doprovod. Za pořada-
telský tým odpovídala Eliška Holinková.

O co se jako pořadatele této akce nejvíce snaží-
te?

Letos se jedná o 11. ročník festivalu. Jak vypa-
dal ten první? Jak vlastně vznikla myšlenka uspořádat vlastní 

festival?

Jaké kapely letos vystoupí?

Co bude součástí doprovodného programu?

Kdo festival pořádá 
dnes? Pozvánka přímo od pořadatele ...

gelické. Seniorátní neznamená, že by byl určený jen naši sousedi - kamarádi z Poděbrad, protože by rádi 
pro seniory - seniorátem se totiž myslí správní jed- získali zkušenosti s organizováním tohoto typu ak-
notka církve. Ti, co bydlí na území od Čáslavi po Lan- ce. Těšíme se na nové nápady a více pomocných 
škroun, spadají do Chrudimského seniorátu. Zpátky rukou, které nám letošní ročník přinese.
ale k festivalu. Tehdy se nás sešlo okolo 60 na farské  
zahradě. Akce se vydařila a SOM se rozhodl v pořá-  
dání pokračovat! Kolik nás bude letos záleží i na vás. Kdybychom to měli souhrnně označit, byla by 

to snaha připravit lidem napříč generacemi příjem-
První festival uspořádal tehdejší seniorátní od- ně strávený den na hezkém místě s milými lidmi za 

bor mládežníků (SOM) Českobratrské církve evan- Založení Čáslavského hudebního festivalu bylo poslechu dobré hudby.
pravděpodobně inspi-
rováno festivalem Ote- Marcel Kříž, tradiční čáslavský Abakuk, Karel na 
vřeno Jimramov. Teh- nákupech, Kosmický žirafák a Jarda Svoboda 
dejší SOM uvažoval o (frontman kapely Traband). Můžete se tedy těšit 
novém typu akce a byl nejen na kapely, ale i na písničkáře a něco pro děti, 
tak nadšen Jimramo- co osloví i dospělé.
vem, že podle jeho vzo-
ru začal pořádat vlastní Jelikož se letos zaměříme na kvalitní program 
festival. pro děti, můžete očekávat představení pro nejmen-

ší. Mimo to nebude chybět ani každoroční výstava.

Festival stále orga-
nizuje SOM Chrudim-
ského seniorátu, přes-
tože se původní složení 
již značně obměnilo. 
Letos s námi poprvé 
budou spolupracovat i 

Čáslavský hudební festival No. 11 se bude ko-
nat 5.8. od 14.00 na zahradě čáslavské Diakonie. 
Rádi uvítáme staré známé, ale i festivalové začáteč-
níky. Věříme, že nebudete takto stráveného dne 
litovat a užijete si typ programu, který preferujete. 
Více na FB profilu  Čáslavský hudební festival.                    

              JN

Čáslavský hudební festival nebude chybět ani letos



Co nového a zajímavého se na naší škole s blížícím 
se koncem školního roku událo.

Na závěr přejeme všem krásné, dlouhé a poho-
dové prázdniny.    

Hlouchová, na 3. místě S. Kavánková obě německý Škola je zapojena do projektu EU OP VVV - ope-
jazyk, na 2. místě A. Vaňha a na 3. místě Vanda rační program Vývoj, výzkum, vzdělání. Tento prog-

Den Země se uskutečnil 28. 4. Jeho součásti je Vondrová matematika, 3. místo L. Jelínková ram vyhlášený MŠMT umožňuje naší škole čerpat fi-
nejen úklid školního a blízkého okolí, ale také bles- anglický jazyk. nanční prostředky z evropských strukturálních a in-
kový sběr papíru. Za velmi nepříznivého počasí žáci Nezapomínáme ani na projekty. V tomto škol- vestičních fondů na podporu žáků ohrožených škol-
a jejich rodiče odevzdali 11 376 kg papíru. Nejlepší ním roce to byla Etická výchova a Dopravní výcho- ním neúspěchem.
sběrači - A.e Vítková, E. Panýrková a D. Klemák. va. Ve spolupráci s Městskou policií absolvovali žáci Klub mladého diváka je pro žáky druhého stup-

Zápis do 1. tříd se letos poprvé uskutečnil v dub- čtvrtých tříd besedu o dodržování dopravních před- ně. Žáci shlédli čtyři představení v divadlech Roko-
nu. K zápisu přišlo 71 prvňáčků, kteří od září budou pisů. ko, Minor, ABC a Divadlo Jatka 78. Žáci si rozšiřují 
zařazeni do tří tříd. Veselé zoubky - tato akce proběhla ve spoluprá- svůj kulturní rozhled s nezapomenutelnými zážitky.

V rámci výuky cizích jazyků žáci navštívili Dráž- ci s DM Drogerie s. r. o. Žáci získali zábavnou formou Ve spolupráci s Nadací DRAB mají žáci ze sociál-
ďany a Londýn, aby se zdokonalovali v jazykových informace jak pečovat o své zoubky. ně slabých rodin dotované obědy. Poděkování patří 
dovednostech. V rámci sportovních aktivit se usku- V rámci sportovních soutěžích žáci úspěšně  211. taktické letce z TL Čáslav za finanční dar, který 
tečnil v červnu fotbalový turnaj v Dánsku. reprezentují školu v těchto sportech - lehká atletika, je využíván na zaplacení obědů, také pro žáky ze so-

 Účastníme se  olympiád v těchto předmětech: volejbal, košíková, kopaná, florbal, aquatlon, Od- ciálně slabých rodin.
český jazyk, matematika, německý a anglický jazyk, znak všestrannosti olympijských vítězů. Velmi oblí-
přírodopis, chemie, fyzika, dějepis, zeměpis, recita- bené je noční sportování pro dívky. Nejlepší spor-                                                    
ce. V okresním kole se umístil K. Klečka v ma- tovci se účastní sportovního soustředění. Spor-
tematice a L. Jelínková v českém jazyce a postoupili tujeme na Den dětí a pravidelné jsou sportovní dny 
do krajského kola. Na druhém místě se umístila R. na konci školního roku.

P. Š.

NA ZŠ SADOVÁ JE STÁLE ŽIVO

Naše doba je poznamenaná mnoha zkratkami, 
které se na nás valí odevšad. Nyní se stále častěji v 
oblasti vzdělávání setkáváme se třemi písmeny 
„MAP“.  Jde o zkratku místního akčního plánu. 
Tento plán zahrnuje aktivity zaměřené na 
spolupráci lidí, kteří mají co do činění se školním i 
mimoškolním vzděláváním. Je tedy zacílený na 
školy a jejich zřizovatele, pedagogy, rodiče a 
samozřejmě na žáky. 

Ing. Jitkou Richterovou jsme vymyslely program 
vhodný jak pro klienty Diakonie, tak pro naše žáky,“ 
podotkla ke vzájemné spolupráci zástupkyně 
ředitele školy Ing. Mgr. Jana Vítková. 

Je vidět, že projekty spolupráce nemusí vždy 
záviset pouze na velkých investicích, ale často stačí 
dobrý nápad a chuť jej skutečně realizovat. Pokud 
se chcete dovědět více o realizaci místního akčního 
plánu na Čáslavsku, navštivte náš facebookový 

V rámci tohoto projektu se jednou do měsíce profil  „MAP Čáslavsko“, webové stránky 
scházejí dvě pracovní skupiny mateřských a Mikroregionu Čáslavsko nebo MAS Lípa pro venkov. 
základních škol, na kterých se plánují a připravují S potěšením uvítáme také vaše názory a nápady 
projekty spolupráce škol. Mezi nejzajímavější týkající se zkvalitnění a rozvoje školních i 
nápady, které vyplynuly z diskusí a které mimoškolních aktivit v našem regionu.  
rozpracováváme, rozhodně patří myšlenka sdílení 
rodilého anglického mluvčího pro více škol nebo 
sdílené bloky exkurzí pro podporu nadaných žáků 
ze škol v našem regionu. S vedením města 
diskutujeme o vybudování dopravního hřiště, které 
by mohly využívat školky a školy našeho regionu. 

Vzájemné setkávání a komunikace mezi 
pedagogy různých škol přináší své ovoce již nyní. 
Jedno ze zajímavých setkání mezi školami se 
uskutečnilo na počátku června. Pracovníci Diakonie 
připravili pro žáky ZŠ Čáslav, Masarykova zábavný 
program s prohlídkou školy, soutěžemi a opékáním 
vuřtů. Děti z Diakonie zase navštívily Dětský den, 
který pro ně připravili žáci z této základní školy. „ Na 
náš Dětský den zveme pravidelně děti z mateřských 
škol. Letos jsme pozvali také děti z Diakonie. Nápad 
na toto setkání se zrodil na jedné ze schůzek 
pracovní skupiny základních škol. S paní ředitelkou 

Mgr. Norbert Kobela, manažer MAP 

VÍTE, CO JE MAP A PROČ JE TADY? Setkání na Univerzitě Turiba v Rize bylo již v pořadí 
třetím setkáním vyučujících VOŠ Čáslav se svými 
partnery, s kterými již osm měsíců pracují na 
mezinárodním projektu „Language skills and 
intercultural issues in the hospitality industry“. 

Každé z těchto setkání, ať již v Murské Sobotě, 
Vilniusu nebo nyní v Rize, nám přineslo zajímavé 
informace z oblasti jazykového vzdělávání. Díky nim 
jsme se seznámili s principy blended learningu, 
využitím her a herních prvků ve výuce či tvorbou 
videí pro poslechová cvičení.  Veškeré tyto 
poznatky využíváme při tvorbě jazykových kurzů, 
které jsou žákům a studentům přístupné prostřed-
nictvím  e-learningové platformy. Přestože jsme v 
takto rozsáhlém mezinárodním projektu nováč-
kem, daří se nám držet krok s našimi zkušenějšími 
zahraničními partnery. V daných termínech a 
kvalitě jsme vytvořili hry k procvičení slovní zásoby, 
úkoly pro interaktivní mapy, proslovy pro obchodní 
konference a případovou studii pro multikulturní 
modul. Z poloviny máme rozpracována cvičení pro 
Office management a modul o České republice. 
Práce na jazykových kurzech tedy rychle postupuje 
a od nového školního roku se budeme moci pustit 
do pilotáže jejich modulů. 

Náš tým se ale podílí i na celkové koncepci 
projektu. Právě na setkání v Rize představil Mgr. P. 
Kluh se svou kolegyní z rižské univerzity Dr. Inetou 
Luka strukturu kurzu pro studenty úrovně A1. Ve 
spolupráci se zástupci partnerských škol pak vznikla 
finální verze kurzu a byly vypracovány scénáře pro 
videa, která budou kurz doprovázet. Při jejich 
tvorbě jsme také aktivně zasáhli i my díky pohoto-
vosti a invenci Mgr. Hany Kosíkové.

Do konce projektu v létě 2018 zbývá ještě 
mnoho času a práce. Avšak již první odezvy při 
představení projektu a jeho prvních výstupů 
zástupcům škol na konferenci Asociace VOŠ či 
zaměstnavatelům prostřednictvím Asociace hotelů 
a restaurací ČR byly pozitivní. Potvrzuje to, že náš 
projekt bude mít skutečně praktické využití při 
profesním jazykovém vzdělávání žáků a studentů, 
ale i při celoživotním vzdělávání dospělých. 

Mgr. Pavel Kluh, zástupce ředitele školy

PROJEKTOVÝ TÝM VOŠ ČÁSLAV 
SE VRÁTIL Z RIGY
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Judisté z Čáslavi se prosadili na mezinárodní scéně i 
v dorostenecké lize

(Tobiška a Nováček patří do kategorie U15. běhu atd. Večer je pak čeká grilovačka a posezení     
Tentokrát je trenér Horský poslal na zkušenou do s hudbou. O týden později se celý oddíl a jeho 

O první červnové sobotě se uskutečnil již 19. starší kategorie. Výsledkem je medaile Jardy Tobiš- přátelé vydají na sjetí řeky Vltavy, kde spolu stráví 
ročník Mezinárodní velké ceny Nového Bydžova "O ky a krásné 5. místo pro Nováčka.) krásný prodloužený víkend a za pár dní pak vyrazí na 
pohár Josefa Verfla". Přestože v hale zimního Čáslavskému oddílu se také o tomto víkendu za- Spor-tovní tábor ve Zbýšově.
stadionu vládly tropické teploty, chuť závodit mělo dařilo na dalším setkání doroste-
více než 400 malých i velkých judistů z Čech, necké ligy. Mladí judisté vybojo-
Slovenska, Slovinska, Francie, Maďarska, Polska vali postup do finálové skupiny, 
atd. Svěřenci čáslavského judistického oddílu opět kde je po letních prázdninách če-
předvedli, že se umí prosadit i na mezinárodní kají další dvě kola. Tentokrát jim 
scéně. podlehli judisté z Plzně, Teplic, 

Výsledky: Jablonce nad Nisou. O bod pro-
Kategorie U9: 3. místo: Anna Horská, Antonín hráli s Litoměřicemi. 

Kohl Před letními prázdninami za-
Kategorie U11: 2. místo: Žofie Sosnovcová, vítají svěřenci čáslavského juda 

Vendula Lonská a Lukáš Chudomel, 3. místo: Anna ještě na Český pohár do Chomu-
Zrucká tova. Pak je již čekají jen poho-

Kategorie U13: 3. místo: Milan Dlouhý, Oliver dové aktivity. Mezi prvními je to 
Huber "Akce jako prase", kdy se členové 

Kategorie U15: 1. místo: Andrea Prausová, 5. vyřádí ve dnech 17. - 18. června na 
místo: Filip Tuček kutnohorské bobové dráze, elekt-

Kategorie U18: 2. místo: Jaroslav Tobiška, 5. rickém býkovi, v aquaparku, na 
místo: Jiří Nováček beach volejbalu, orientačním 

Čáslavští judisté zabodovali na Krajském mistrovství 
Středních Čech. Na konci května se v Benešově ko-
nala 2. část Krajského mistrovství středních Čech 
(KMSČ) v judu pro věkové kategorie U9, U18 a Muži. 
1. část proběhla o aprílové sobotě v Kolíně. 

Všem borcům patří obdiv a dík za reprezentaci  
oddílu a to nejen za tento turnaj, ale i za celý uply-
nulý rok, neboť jim byl slavnostně předán pohár za 
nejúspěšnější oddíl Středočeského kraje za rok 
2016. V minulém roce získal čáslavský oddíl druhé 

Na 2. část KMSČ se vypravila silná sestava čás- místo. 
lavských bojovníků, kteří bojovali jako lvi. Podařilo Letošní rok je vůbec hodně úspěšný. Z republiky 
se! Ve svých kategoriích někteří dosáhli na nejvyšší družstev v kategorii U15 přivezli žáci stříbrnou me-
metu a stali se tak Mistry Středních Čech! V U9 je to daili. O jediný bod jim uteklo zlato. Předchozí rok byl 
Lukáš Sechovec, Anna Horská, v kategorii U18 Mar- pro žáky ve znamení bronzu. 
tin Šedivý, Dominik Minařík a Jiří Nováček. Stříbr- Čáslavský oddíl má jako jediný v kraji družstvo   
nou příčku v kategorii U18 bral Jan Tobiška, David v Dorostenecké lize. Minulý rok skončili dorostenci 

Procházka, Lukáš Zavadil, Antonín Kohl, Erik Círek a Dvorský a Filip Veselý, v kategorii Mužů se prosadil na 3. místě. Letos opět kluci míří do finálové skupiny 
Lukáš Teplý. Honzík Šafránek skončil na 4. místě. Vít Škornička. Bronzové medaile získali v U9 Matěj a touží po vyšší příčce. 

PÍLE A ODHODLÁNÍ JUDISTŮ OPĚT SLAVILY ÚSPĚCHY 
JAK V REPUBLICE, TAK I NA MEZINÁRODNÍ SCÉNĚ

Druhý červnový víkend vyrazili svěřenci čáslavské- Tvůj největší úspěch? 
ho judistického oddílu se svým trenérem Martinem Kdy jsi začala s judem?
Horským do Chomutova, kde se konala Mezinárod-
ní Velká cena (MVC). Jednalo se o třetí kvalifikační Kdo Tě přivedl k judu? 
turnaj v rámci Českého poháru, kde mohli závodníci 
získat body do ranking listu a startovat tak na PČR a 
MČR. V sobotu poměřili síly chlapci a dívky v Proč tě baví? 
kategoriích U15 a U18, v neděli Komu bys judo doporučila? 
pak chlapci a dívky v kategorii 
U13. Posledního turnaje Čes-
kého poháru se zúčastnilo cel-
kem 442 příznivců japonského Trenér Martin Horský o své svěřenkyni: 
bojového umění. 

Kdo je tvůj vzor? 

Jaký je tvůj cíl? 

Na otázky odpovídala Andrea „Áňa“ Prausová Můj největší osobní 
 Začala jsem asi v půlce úspěch je právě poslední závod Českého poháru v 

čtvrté třídy, takže chodím na judo 3 a půl roku. Chomutově, kde jsem byla první. Ale asi nejvíc jsem 
Brácha s taťkou. Když si užila Přebor České republiky družstev, kde jsme 

brácha začal v 1. třídě chodit na judo, tak se mi ten byli 2. Na závodech družstev je to mnohem lepší, 
sport zalíbil a začala jsem taky trénovat. protože si navzájem fandíme a nejsme na tatami 

Vždy je co dělat. Líbí se mi, že u sami za sebe.
každého chvatu jde udělat nějakou obměnu (třeba Je to vlastně pro 
v úchopu nebo nástupu), ale stále je to ten samý každého, kdo nechce jenom sedět u počítače a chce 
chvat a jde s tím lehce překvapit soupeře. Je super, se zabavit sportem. Hlavně se nesmí člověk bát, 
že často hrajeme různé hry a není to jenom trénink, protože to je pro judistu konec.
trénink a zase trénink. Taky mám ráda, když 
zkoušíme nové věci ať už v gymnastice, která je Ája na sobě chce pracovat. Dostala dar pohybu 
důležitá a taky mě baví, nebo nové chvaty při a cílevědomost. Za poslední měsíce udělala 

Výsledky: kterých se zapotíš. Je toho spousta, ale s jistotou obrovský progres a já z ní mám upřímnou radost. 
U13: 3. místo Adam Krátký můžu říct, že je to fuška. Zrovna teď jsme si psali o olympiádě. Tam bude 

- 30 kg, 5. místo Oliver Huber - Bude to Lukáš Krpálek, můj směřovat náš cíl.
30 kg trenér a starší judisté z oddílu. S Martinem (trenér) Dvě základní hesla juda jsou: Minimální úsilí - 

U15: 1. místo Andrea je na tréninku vždycky sranda a hodně toho umí, což maximální účinnost. Áju čeká obrovské úsilí 
Prausová - 40 kg, 5. místo Jiří já chci také tak. následované litry potu, ale jak řekl spisovatel Ben 
Nováček - 60 kg, 7. místo Můj cíl není úplně jednotný, asi Stein: „První krok pro to, abyste od života získali to, 
Jaroslav Tobiška -55 kg, 9. se dostat co nejdál a přežít při tom. Chtěla bych co chcete je - rozhodnout se, co to je.“ Ája to 
místo Jan Tobiška - 55 kg někdy jet na nějakou vyšší soutěž a umístit se, ale navzdory svému věku (14) očividně ví a mně 

U18: 3. místo Martin všechno záleží na tom, jak budu makat a jestli to nezbývá než přát jí maximální nasazení, vůli a lásku 
Šedivý - 90 kg vůbec zvládnu. ke sportu, který ji tak baví.                    Katka Dlouhá

ANDREA PRAUSOVÁ - HVĚZDA MEZINÁRODNÍHO ZÁVODU V CHOMUTOVĚ 
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V květnu roku 2017 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 46 dětí, z 
toho 6 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřeli 4 místní 
občané. Byly uzavřeny 2 sňatky.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ČERVENEC - SRPEN

Dne 5. 7. uplyne 
9 smutných let od úmrtí

paní

Gabriely Dlouhé,
rozené Jurčíkové. 

Vzpomínají děti, otec 
a sourozenci s rodinami. 

Dne 22. 7. 2017 by se dožila 
90 let
paní

Anna Čepková
31. 8. uplyne 1 rok 

od jejího úmrtí.

S láskou vzpomíná syn Mirek 
s manželkou Evou a celou rodinou.

Dne 5. 7. 2017 budeme vzpomínat 
na nedožité 80. narozeniny

pana 

Karla Šafáře

S láskou a úctou,
manželka a přátelé.

7. 8.  uplyne 30 let od úmrtí
paní

Hany Novotné

Stále vzpomíná manžel Stanislav, 
syn Michal a celá rodina

Roky tiše běží, jen vzpomínky se vrací 
a na tebe zapomenout nikdy nedají.

Stále vzpomínají
manžel a synové Jiří a Petr s rodinami

Dne 20. července 2017 uplyne 13 let ode dne,
kdy nás opustila milovaná manželka, 

maminka a babička,
paní

Jarmila Tekverková

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, 
vzpomínky na Vás však stále stejně bolí.

Stále vzpomíná vnučka Pavla s manželem, 
pravnoučata Aneta a Tomáš.

Dne 8. července uplyne 10 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila paní 

Věra Kluhová

a 
15. srpna 

uplyne 18 let, 
kdy nás opustil 

pan 

Josef KluhDne 19. července uplyne 17 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil 

náš tatínek, děda a praděda, 
pan

Vladislav Jakeš
z Čáslavi

10. července uplyne 5 let ode dne, 
kdy nás navždy opustila naše maminka,

babička a prababička, 
paní

Emílie Jakešová
z Čáslavi

S láskou vzpomínají syn Vladislav s manželkou Janou 
a vnuci Vladislav a Petr s rodinami.  

Dne 14. 7. 2017 tomu bude 12 let, 
co nás navždy opustil náš syn

Milan Polanský

Kdo lásku a dobro rozdával, neodešel 
- žije v našich srdcích dál...

Stále vzpomínají rodiče,
bratr s rodinou, Michalka a Šárka

Dne 31. 7. 2017 by se dožila
100 let

paní

Emilie Piskačová

Vzpomínají děti, 
vnoučata a pravnoučata.

Dne 10. 6. 2016 

Se zármutkem v srdci vzpomíná 
dcera Žaneta s rodinou

 zemřela
paní

 

Jaroslava Donátová

Inzerci do této rubriky ČN lze podat osobně v redakci 
(budova MěÚ Čáslav, Žižkovo nám. 1)

nebo prostřednictvím e-mailu: noviny@meucaslav. 
2 Cena za otištění společenské inzerce je 3 Kč/cm

10. června 2017 uplynul 1 rok od úmrtí
paní

Jaroslavy Donátové

Se zármutkem v srdci vzpomíná 
dcera Žaneta s rodinou 
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11. 6. by oslavila své 
67. narozeniny 

naše milovaná maminka a babička 
paní 

Libuše Vašíčková 
z Čáslavi. 

S láskou stále vzpomíná 
syn Michal s rodinou. 

12. 6. oslavil své 71. narozeniny 
náš milovaný tatínek a dědeček 

pan 

Miroslav Vašíček 
z Čáslavi. 

Spoustu zdraví do dalších let 
přejí syn Michal s rodinou. 

Dne 28. července 2017 oslaví
75. narozeniny

paní 

Marie Nesládková
z Lochů

Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí 
a radosti z vnoučat a pravnoučat přejí

dcery Jarka a Iva s rodinami

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ČERVENEC - SRPEN

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 327 311 054 
www.ddmcaslav.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA
Tel.: 327 312 207 (muzeum) 
327 300 264 (knihovna), www.cmuz.cz

DUSÍKOVO DIVADLO 
Tel.: 327 314 545 
www.kulturacaslav.cz

ČERVENEC - SRPENKULTURA VE MĚSTĚ

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA
Od 4. 7. do 30. 7. 2017 - VÝSTAVA

Pavel Remar FOTOGRAFICKÝ CYKLUS STROMOVOUS

Od 17. 7. do 30. 9. 2017 - VÝSTAVA

Vít Šneberg - PRO RADOST  

Od 7. 8. do 20. 8. 2017 - VÝSTAVA

TRADIČNÍ VÝSTAVA FOTOKLUBU ČÁSLAV

NAVŠTIVTE NOVOU PRAVĚKOU EXPOZICI 
otevřenou od dubna 2017

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 

Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

muzeum (Husova 291)
 

 Vernisáž výstavy: 17. 7. 2017 v 17 hodin     
Otevřeno: út 9-11, 12-16, st-ne 9-11, 12-17 hodin

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 

Vernisáž výstavy: 7. 8. 2017 v 17 hodin     
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

Nová expozice ukazuje pravěký vývoj regionu a svou poutavou atmosférou 
přibližuje dávnou minulost. 

Městské muzeum, Husova 291, Čáslav
Expozice vznikla za finanční podpory Středočeského kraje

Již 15. ročník malířského plenéru při Městském muzeu a knihovně Čáslav se 
uskuteční od 3. července do 7. července 2017. Amatérští malíři, zájemci o účast 
na plenéru, se sejdou 3. července v 9:00 hodin v budově muzea.

Další informace lze získat na telefonním čísle 602 612 205. 

MALÍŘSKÝ PLENÉR

VZPOMÍNÁME A NEZAPOMÍNÁME OBĚTÍ ČÁSLAVSKÝCH OBČANŮ
Gymnázium Čáslav:

 - čeština, němčina 36/37 - 41/42
 - čeština, němčina 34/35 - 41/42

1. Alexandr Hliněný
2. Jaroslav Pacák

Hospodářská škola:
 26. 8. 1897 - 1941/42

 - advokát
 - okresní soudce

3. Ing. Roman Prouza
4. JUDr. Čeněk Vančura

5. JUDr. Antonín Munzi

Vzpomíná Ing. Roman Prouza - syn a Eva Prouzová Marková - dcera
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Čas pravidelně rok k roku přidává,
jen krásné vzpomínky nám nechává...

Dne 21. srpna 2017 oslaví své 
90. narozeniny 

paní

Milena Čepelková 
z Čáslavi.

Vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí a pohodu 
do dalších let přeje celá rodina.



KINO MILOŠE FORMANA ČERVENEC

1. - 2.  MUMIE 3D

4. - 5. ŠPUNTI NA VODĚ
19. - 20. OKLAMANÝ

6. - 7. V UTAJENÍ

21. VALERIAN MĚSTO TISÍCŮ PLANET

8. - 9. SPIDER-MAN: HOMECOMING 3D

22. - 23. LETÍME

11. PIRÁTI Z KARIBIKU: Salazarova pomsta 3D

25. - 26. DUNKERK

12. PSÍ POSLÁNÍ

27. - 28. BABY DRIVER

13. - 14. MILOVNÍK PO PŘECHODU

29. - 30. MAXINOŽKA

15. - 16. VÁLKA O PLANETU OPIC

18. SVĚT PODLE DALIBORKA

bor K. (37) pracuje jako lakýrník, točí amatérské horory, skládá naštvané písně, 
maluje a je radikální neonacista. Blíží se mu čtyřicítka, ale doposud neprožil Když ležíte celá století od hlavy až po paty zafačovaní gázou a zavření ve zdobe-
plnohodnotný vztah se ženou, bydlí totiž stále se svojí matkou Věrou (63). Ne-né rakvi, musí ve vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat něco mimořád-
snáší svoji práci, cikány, Židy, uprchlíky, homosexuály, Merkelovou, pavouky a ného. Princezna Ahmanet by chtěla zničit celý svět. Dokáže ji tajná organizace 
zubaře. Nesnáší svůj život, ale neví, co změnit. Tragikomický vhled do světa "o-zvaná Prodigium zastavit? Česká verze.
byčejných slušných Čechů", kterým se stýská po Adolfu Hitlerovi.Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 140 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Jedna řeka, dva dny, tři tátové a sedm dětí! To je rodinná komedie, v níž se před-
V pozadí internátní školy zuří občanská válka Severu proti Jihu, a když místní staví Jiří Langmajer, Hynek Čermák a Pavel Liška. Jak dopadne tahle vtipná par-
dívky najdou raněného vojáka Unie, zdráhají se mu pomoci. Charismatickému ta na vodě?
Johnovi (Colin Farrell) však nelze odporovat dlouho, protože jeho šarm je velice Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.
silný a nadmíru účinný. Na to si ovšem každá zdejší žena musí přijít sama. Sofia 
Coppola přináší příběh plný lásky, žárlivosti a msty.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.Agentka Alice Racine (Noomi Rapace) ze CIA je během své mise převelena do 

Londýna kvůli hrozbě teroristického útoku na civilní obyvatelstvo. Když chytí 
jednoho z teroristů, tak Alice zjistí, že se jedná o biologickou zbraň, která by 

Valerián (Dane DeHaan) a Laureline (Cara Delevigne) jsou speciální vládní agen-mohla zničit celý Londýn. Alici nezbývá nic jiného než zabránit výbuchu bomby.
ti pro správu lidských území a jejich úkolem je udržovat pořádek v celém vesmí-Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
ru. Valerián má se svou kolegyní více, než jen profesionální záměry, neustále ji 
bombarduje milostnými návrhy. Ale pověst, která jeho vztah k ženám provází a 
konzervativní postoje Laureline vedou k tomu, že ho neustále odmítá. Na roz-

Mladý Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland), který velkolepým způsobem kaz velitele (Clive Owen) se Valerián a Laureline vydávají na společnou misi do 
debutoval ve filmu Captain America: Občanská válka, se ve snímku Spider- ohromného mezigalaktického města Alfa. Česká verze.
Man: Homecoming začíná více sbližovat se svou nově získanou identitou pa-

Mládeži přístupno. Vstupné: 160 Kč. Promítáme od 20 hodin.voučího superhrdiny. Peter, nadšený ze svých zážitků s Avengers, se vrací do-
mů, kde žije se svou tetou May (Marisa Tomei) pod bedlivým dohledem svého 
nového učitele Tonyho Starka (Robert Downey Jr.). Peter se snaží vrátit ke své-

Příroda umí být krásná i krutá zároveň, o tom se přesvědčil mladý vrabčák Ri-mu běžnému životu - což mu komplikuje touha dokázat, že by Spider-Man mohl 
chard už v den svého narození. Byl to krásný jarní den, kdy slunce svítilo a kdy konat mnohem větší skutky, než kterých se zatím odvážil - ale když se objevuje 
jeho otec sehnal pro svou ženu a nevylíhlé mládě celou sušenku. Byl to však nový padouch Vulture (Michael Keaton), ocitá se v ohrožení vše, co je pro Pete-
také den, kdy si lasička vyhlídla ke svému obědu osazenstvo jednoho vrabčího ra skutečně důležité. Česká verze.
hnízda. Tak přišel Richard o své rodiče, kteří mu jako jediné dědictví zanechali Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč. Promítáme od 20 hodin.
jméno a kus sušenky. Když se mu podařilo vyklubat se na svět, první, koho spat-
řil, byla majestátní čapí paní - Aurora. Aurora byla také matkou, a proto nedo-
kázala čerstvě vylíhlé mládě jen tak opustit, a tak se Richard stal i přes počáteč-

Kapitán Jack, ke kterému se štěstěna nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v ní nesouhlas čapího otce Claudia členem čapí rodiny. Ovšem nastal obrovský 
tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Sala- problém, protože čápi v Evropě přes zimu nepřežijí a vrabčák zase nedokáže 
zara (Javier Bardem). Jackovou jedinou nadějí na přežití je bájný Poseidonův přežít dlouhý let do Afriky. Česká verze.
trojzubec, ale pokud má mít šanci ho nalézt, musí přesvědčit ke spolupráci Cari-

Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.nu Smythovou (Kaya Scodelario), geniální a krásnou astronomku, a Henryho 
(Brenton Thwaites), tvrdohlavého mladého námořníka a člena královského 
námořnictva. Česká verze.

Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.
evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků z pláží seve-
rofrancouzského Dunkerku na jaře 1940.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.Citlivý a humorný příběh jedné psí duše v několika tělech, jenž nám připomíná, 

že láska nikdy neumírá, skuteční přátelé nás nikdy neopouští a každé stvoření 
má na světě svoje nezaměnitelné poslání. Česká verze.

Talentovaný mladý řidič (Ansel Elgort), který zajišťuje zločincům únik z místa Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.
činu, je ve své práci tím nejlepším z oboru i díky hudbě, kterou si během ní pouš-
tí. Když se Baby setká s dívkou svých snů (Lily James), vnímá to jako příležitost 
opustit život zločince a začít znovu. Poté, co je ale mafiánským bossem (Kevin 

Odvážnou a svůdnou letní komedii Milovník po přechodu zdobí sexbomby Spacey) přinucen zúčastnit se další akce, která je předem odsouzena k neúspě-
dvou generací. Mexická kráska Salma Hayek a sexuální symbol šedesátých let, chu, ocitá se v ohrožení jeho život, láska i svoboda.
legendární Raquel Welch. Pánské pokolení ji ale přesto příliš neocení. Hlavním 

Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.hrdinou je totiž zrezlý playboy za zenitem, jehož pokusy vrátit se po letech jako 
obávaný dobyvatel ženských srdcí a peněženek už neprobouzí libido, ale spíš 
rozpaky a úsměvy. 

Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.
svého dávno ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než legen-
dární Lesní muž! Ten se skrývá hluboko v lese, aby zde na mnoho dalších let 
chránil sebe a svou společnost HairCo. Obří korporace zkoumá vědecké experi-

Ceasar a jeho opice nemají na vybranou a vrhají se do boje s lidskou armádou. menty se svým speciálním DNA. Otec a syn začínají dohánět ztracený čas. Po 
Tu vede bezohledný plukovník, který by je chtěl všechny zničit. Poté, co opice chlapcově počáteční nedůvěře, Adam brzy zjistí, že i on má velké nadání, o kte-
utrží obrovské ztráty, se Cesar potýká se svými temnými instinkty a začíná svou rém se mu dříve ani nezdálo a dobrodružství tak teprve začíná.
vlastní mýtickou výpravu za pomstou svého druhu. Jak vše spěje ke konci, stojí 

Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.Ceasar tváří v tvář plukovníkovi v epické bitvě, která rozhodne o osudu jejich 
druhů a budoucnosti planety.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Svět podle Daliborka je filmový portrét autentického českého neonacisty z Pros-
tějova, kterého štáb Víta Klusáka sledoval po dobu dvou let (2015 - 2016). Dali-

Kino Miloše Formana Čáslav, Jeníkovská 138, telefon pokladna 327 312 215
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KINO MILOŠE FORMANA SRPEN

1. - 2. JÁ, PADOUCH 3 3D

3. - 4. ATOMIC BLONDE: Bez lítosti

22. ZABIJÁK & BODYGUARD 

5. - 6. TEMNÁ VĚŽ

23. - 24. MUMIE 3D

8. - 9. KŘIŽÁČEK

25.  POBŘEŽNÍ HLÍDKA

10. - 11. ANNABELLE 2: Zrození zla

26. - 27. VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2 3D

12. - 13.  EMOJI VE FILMU

29. - 30. VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO

15. - 16. SPIDER-MAN: Homecoming 3D

31. HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 3D

17. - 20. PO STRNIŠTI BOS

vystěhovat z Prahy na venkov k příbuzným. Malé město, kde chlapec doposud 
trávil jen krátké chvíle prázdnin, se na čas stane jeho domovem. Rozměry váleč-Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníčci se vracejí v no-
ného konfliktu, který rodině obrátil život naruby, vnímá chlapec milosrdnou vém dobrodružství. A budou čelit neméně rafinovanému zločinci jménem Bal-
dětskou optikou, jež nabízí hlavně prostor pro tajuplná dobrodružství. Eda tak tazar Bratt. Naštěstí má Gru i další pomocnice – agentku Lucy Wilde a adopto-
nachází cestu nejen k místní klukovské partě, jejíž svět je tolik odlišný od měst-vaný trojlístek uličnic: Margo, Edith a Agnes. Česká verze.
ského a v níž musí obhájit své místo, ale také nečekaným rodinným tabu, která Mládeži přístupno. Promítáme od 17.30 hodin.
vyplouvají na povrch, a hlavně k vlastní odvaze. Po strništi bos je lyrický film o 
dětství a hrdinství v každém z nás od tvůrčí dvojice Jana a Zdeňka Svěrákových.
Mládeži přístupno. Promítáme od 20 hodin, v neděli od 17.30 hodin.Lorraine Broughton (Charlize Theron), tajná agentka MI6, je za studené války 

vyslaná do Berlína, aby vyšetřila smrt jiného agenta. Při vyšetřování má příkaz 
spolupracovat s berlínským policejním

V titulních rolích se představí Ryan Reynolds a Samuel L. Jackson, které z hvězd-šéfem Davidem Percivalem (James McAvoy).
ných jmen doplní ještě Gary Oldman nebo Salma Hayeková. Režisér Patrick Mládeži do 12 let nevhodné. Promítáme od 20 hodin.
Hughes si pro film Zabiják & bodyguard vybral zápletku, která proti sobě posta-
ví dva protipóly. Agent, který ve svém oboru osobních strážců patří ke světové 
špičce, dostane nového zákazníka: svého úhlavního nepřítele. Musí ho chránit, 

Roland Deschain (Idris Elba), poslední z řádu rytířů, vede odvěkou bitvu s Wal- ačkoli by se nejraději navzájem zabili.
terem O'Dimem, známým též jako Muž v černém (Matthew McConaughey) a je Mládeži do 12 let nevhodné. Promítáme od 20 hodin.
odhodlaný zabránit mu ve zničení Temné věže, která svou existencí drží pohro-
madě celý vesmír. Dobro a zlo se tak ocitají v souboji, který rozhodne o osudu 
všech světů, protože Roland je jediným, kdo je schopen Temnou věž před Mu-

Když ležíte celá století od hlavy až po paty zafačovaní gázou a zavření ve zdobe-žem v černém ochránit.
né rakvi, musí ve vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat něco mimořád-Mládeži do 12 let nevhodné. Promítáme od 20 hodin.
ného. Princezna Ahmanet by chtěla zničit celý svět. Dokáže ji tajná organizace 
zvaná Prodigium zastavit?
Mládeži do 12 let nevhodné. Promítáme od 20 hodin.

Křižáček je „historická roadmovie" odehrávající se v době vrcholného středo-
věku a inspirovaná romantickou básní Jaroslava Vrchlického. Malý chlapec 
ovlivněn legendami o dětských křížových výpravách utíká z domova a jeho 

Červené plavky a plovák stejné barvy, těla samý sval a šlacha. Vídali jsme je rádi, otec, skutečný rytíř Bořek se vydává na takřka marnou pouť za jeho nalezením. 
zvlášť ti, kteří se zrovna topili. Pobřežní hlídka se stala fenoménem a jedním z Dvojí putování ovšem nechce být lineárním dobrodružným vyprávěním, nýbrž 
nejúspěšnějších seriálů v televizní historii. Původní Mitch Buchannon je už sice se snaží pojmenovat univerzální a nadčasové problémy dospívání, vztahu k au-
dávno v důchodu, to ale neznamená, že by lidi i dál nepotřebovali tahat z vody. toritám, úbytku životních sil i schopnosti přiznat si vlastní selhání...
Ale protože se režie filmového remaku ujal tvůrce Šéfů na zabití Seth Gordon, Mládeži přístupno. Promítáme od 20 hodin.
bylo od počátku jasné, že tvůrci nebudou chtít podruhé vstoupit do stejného 
oceánu. Asi vás to překvapí, ale nová Pobřežní hlídka je řízná akční komedie, 
které nejsou svatí ani utopenci.

Pokračování velmi úspěšného hororu z roku 2014 „Annabelle“. Výrobce pane- Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
nek se svou manželkou přijmou několik let po tragické smrti jejich dcerky do 
svého domu řádovou sestru a několik dívek ze zavřeného sirotčince. Zanedlou-
ho se stanou terčem aktivit Annabelle, posedlého výtvoru výrobce panenek.

Zvířecí hrdinové z Oakton City se musí vypořádat s další hrozbou-místní staros-Mládeži do 12 let nevhodné. Promítáme od 20 hodin.
ta totiž hodlá zlikvidovat jejich park a tedy i jejich domov a postavit tam zábavní 
park. Takže musí spojit síly 
a vypořádat se se starostou, jeho dcerou a maniakálním týpkem, který odchy-

Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobi- tává ztracená zvířata.
lu. V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve kte-

Mládeži přístupno. Promítáme od 17.30 hodin.ré žijí vaši oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Každý z 
Emoji má jen jeden výraz, až na smajlíka jménem Gene, který má výraz vícevý-
znamový. To je ovšem problém, a tak se Gene rozhodne stát „normálním." Po-

Madeline je sedmnáct a hodně čte. Nic jiného totiž dělat nemůže. Její imunita mocnou ruku mu nabídne Hi-5 a nechvalně proslulá hackerka Jailbreak. Spo-
nedokáže bojovat s venkovním světem, a proto je stále zavřená doma ve svém lečně se vydají na cestu skrz aplikace, které jsou každá vlastním, zábavným svě-
sterilním pokoji. Společnost jí dělá jen matka a ošetřovatelka. Všechno se ale tem, aby našli Kód, který může Gena opravit.
změní v okamžiku, kdy se do sousedního domu nastěhuje nová rodina a s ní i Mládeži přístupno. Promítáme od 17.30 hodin.
kluk Olly. Jelikož se nemůže se záhadným sousedem setkat, začnou si psát emai-
ly. Madeline si tak během krátkého času uvědomí, že její život není skutečný, a 
proto nabere odvahu všechno risknout..

Mladý Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland), který velkolepým způsobem 
Mládeži přístupno. Promítáme od 20 hodin.debutoval ve filmu Captain America: Občanská válka, se ve snímku Spider-

Man: Homecoming začíná více sbližovat se svou nově získanou identitou pa-
voučího superhrdiny. Peter, nadšený ze svých zážitků s Avengers, se vrací do-

Filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela nové, původní dob-mů, kde žije se svou tetou May (Marisa Tomei) pod bedlivým dohledem svého 
rodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí nového učitele Tonyho Starka (Robert Downey Jr.). Peter se snaží vrátit ke své-
zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do mu běžnému životu - což mu komplikuje touha dokázat, že by Spider-Man mohl 
uzavřených prostor muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků. A konat mnohem větší skutky, než kterých se zatím odvážil - ale když se objevuje 
právě v podzemí je ukryto nejen tajemství kouzelného muzea, ale i klíč k jeho nový padouch Vulture (Michael Keaton), ocitá se v ohrožení vše, co je pro Pete-
záchraně. Hurvínka čeká největší dobrodružství v životě, při němž musí proká-ra skutečně důležité.
zat chytrost, šikovnost, odvahu a smysl pro přátelství, aby zachránil ´taťuldu´, Mládeži přístupno. Promítáme od 20 hodin.
ale i kouzelné muzeum a celé město z nadvlády zločinného Pána loutek.
Mládeži přístupno. Promítáme od 17.30 hodin.

Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe; o pár let později, než se odehrá-
vá příběh filmu Po strništi bos, sledujeme jejich poválečný život na pražském 
předměstí ve snímku Obecná škola. S filmem Po strništi bos se vracíme na sa-
motný začátek, do Edova raného dětství. Do doby, kdy jeho tatínek odmítne 
příslušnost okupantům Protektorátu Čechy a Morava, a celá rodina se musí 
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200 Kč/os/noc 
- pokoje bez vlastního 

soc. zařízení

230 Kč/os/noc 
- pokoje s vlastním 

soc. zařízením

250 Kč/os/noc 
- pokoj s vlastním 

soc. zařízením a TV

150 Kč/dítě do 10 let

Čáslavská 
chata 

v krkonošském 
středisku 

ve Velké Úpě

v letním 
období

Bližší informace lze získat
 u Ing. Jany Hamplové 

na tel. č. 727 985 839 (kancelář)
nebo 723 744 326

a na webových stránkách
 www.caslavskachata.cz 
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PRACOVNÍK PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE 
- PÉČE O SENIORY

Nabízíme 
pracovní poměr na plný úvazek 

v nepřetržitém provozu.
Minimální požadovaný stupeň vzdělání: 

základní
Platové podmínky 

dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě.

Nástup možný ihned.

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV NABÍZÍ 
VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA POZICI:

V případě zájmu nás kontaktujte: 
telefonicky na čísle 327 31 20 51 

e-mailem na adrese info@ddcaslav.cz 
nebo ales.sorf@ddcaslav.cz, 

osobně na adrese Nazaret 94, Čáslav.

Koupím JAWA, ČZ: moped, skútr, motocykl 
s doklady i bez. - Možno i samostatné díly a vraky. Tel.: 777 58 92 58

DAKO-CZ NABÍZÍ PODPORU VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ

Prachovice) a další
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KAŽDOU NEDĚLI OD 16 HOD.

SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.
Zbraslavice č.p. 331, PSČ 285 21
ředitelství: Čáslav, Chotusická 1121, PSČ 286 22, IČO 25261282
registrace u Městského soudu v Praze

Písemné nabídky včetně strukturovaného životopisu zasílejte na

e-mail: fujkova@silnicecaslav.cz

Přijmeme:

- stavební dělníky
- strojníky stavebních strojů
- řidiče nákladních automobilů, 
  skupina C, profesní průkaz
- automechaniky
- dělníky kamenolomu Markovice

Nabízíme:

- základní mzda + prémie 
  (dle kvalifikace a praxe)
- 5 týdnů dovolené
- možnost využití rekr.středisek firmy
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Prázdniny 2017 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

# Z V R P Skóre B

1. 30 21 4 5 56:20 69

2. 30 18 6 6 76:33 64

3. FK Čáslav 30 15 10 5 65:35 60

4. 30 16 8 6 52:27 59

5. FK Kolín 30 15 8 7 49:31 58

6. 30 11 9 10 41:30 47

7. 30 11 8 11 35:39 46

8. 30 11 7 12 41:48 45

9. 30 12 6 12 58:61 45

10. 30 11 7 12 54:55 42

11. 30 10 7 13 58:65 41

12. 30 11 3 16 49:60 37

13. 30 10 6 14 50:49 37

14. 30 7 5 18 37:71 29

15. 30 6 7 17 23:58 27

16. 30 2 5 23 34:96 14

Sokol Kratonohy

FC Přední Kopanina

Sparta Kutná Hora

FK Náchod

FK Letohrad

Dvůr Král. nad Labem

FK Turnov

FK Pardubice B

TJ Spartak Chrastava

MFK Trutnov

Celková tabulka

Jiskra Ústí n.Orlicí

Sokol Živanice

SK Vysoké Mýto

Sport. sdružení Ostrá

FK Čáslav uzavřela sezónu divize skupiny C 2016/2017 zápasem posledního 
kola s FK Kolín. Stejně jako v podzimní části sezóny zvítězili hráči Kolína 2:0. Už 
před tímto zápasem však bylo jasné, že tým Čáslavi v tabulce na vyšší příčky 
nepostoupí. FK Čáslav tedy skončila na krásném třetím místě. Druhé místo       
v tabulce obsadili hráči týmu Sokol Živanice a do vyšší soutěže z prvního příčky 
postupuje tým Jiskra Ústí nad Orlicí. Sestupové pozice obsadil FC Přední 
Kopanina, Sparta Kutná Hora a FK Náchod.

27. kolo

Sparta Kutná Hora - FK Čáslav28. kolo

FK Čáslav - FK Náchod

29. kolo

30. kolo

FK Čáslav - Jiskra Ústí nad Orlicí

FK Kolín - FK Čáslav

POSLEDNÍ ODEHRANÉ ZÁPASY FK ČÁSLAV V SEZONĚ 2016/2017

6:2

0:7

2:0

1:0

První ročník Nočního běhu na atletickém stadionu ve Vodrantech se konal ve 
středu 14. června. Na start se postavilo celkem 76 běžců, kteří z dálky, díky 
rozsvíceným čelovkám, mohli připomínat světlušky. 

postarala například žonglérská ohňová show, proběhlo ve 20:30. Startovní 
čáru trasy dlouhé čtyři kilometry závodníci opustili před dvaadvacátou 
hodinou. Akce byla pořádána společností Sport 2000 za podpory Města Čáslav 

Zahájení akce, kterou doprovázel zajímavý a poutavý program, o který se a dalších.

NOČNÍ BĚH VE VODRANTECH

V červenci a srpnu jsou turistické prázdniny. 
Těšíme se na Vás opět v září 

a přejeme krásné a klidné prožití léta.


