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O událostech ve městě Čáslav

ROZHOVOR 
S MINISTREM 

PRŮMYSLU 
A OBCHODU,

ING. JIŘÍM HAVLÍČKEM 

ČÁSLAV JE KRÁSNÁ
PO CELÝ ROK

PaedDr. Zdeněk Sejček řídil
zdejší gymnázium 25 let

Projektový den žáci trávili 
na bruslích

Čáslavské slavnosti se blíží, 
přijďte se pobavit i vy
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Nejbližší událost v areálu zemědělského muzea pro-
běhne 3. a 4. června. Jedná se o již tradiční akci na-
zvanou Pradědečkův traktor, během níž návštěvníci 
mohou zhlédnout historické zemědělské stroje. 
Také letos bude připraven pestrý program pro malé 
i velké obdivovatele zemědělské techniky. Do 29. 
10. mají také návštěvníci možnost navštívit již druhý 
ročník výstavy s názvem Klukovský sen. Zájemci si 
zde mohou prohlédnout hračky, které provázely 
generaci dnešních čtyřicátníků a padesátníků v do-
bách jejich dětství. Kromě akcí pro veřejnost však 
na muzeum čeká další důležitá událost, a to výstav-
ba rozsáhlého objektu. Jak čtenáři Čáslavských no-
vin z březnového vydání ví, na čáslavské pobočce 
Národního zemědělského muzea ,vyroste' budova, 
která bude mít velký význam pro chod celého mu-
zea jako celku.

V minulém roce se muzeu podařilo vykoupit i Dvoupatrová budova bude dále disponovat 
poslední pozemky čáslavského areálu a nic již tedy unikátní termokomorou pro ochranu dřevěných 
nebránilo požádat o dotaci na výstavbu tolik důleži- exponátů. Toto zařízení umožňuje netoxickou likvi-
tého depozitáře. Národní zemědělské muzeum, daci dřevokazného hmyzu s využitím metody kont-
které má své pobočky kromě Čáslavi také na zámku rolovaného ohřevu s regulovanou relativní vlhkostí 
Kačina, v Praze, Hluboké nad Vltavou a Valticích, má vzduchu. Metoda je vysoce účinná k likvidaci hmyzu 
více než 96 tisíc sbírkových předmětů. Přesto cent- a současně je nízkonákladová, nijak nepoškozuje 
rální depozitář, který by předměty dokázal efektiv- sbírkové předměty a lze ji libovolně opakovat. 
ně ochránit před vnějšími vlivy, doposud chybí. Po- Celkem 104 milionů korun bylo na stavbu vyčle-
stavení depozitáře tedy pro muzeum znamená vel- něno z Integrovaného regionálního operačního pro-
ký přínos. V budově budou uskladněny předměty gramu, zbylých 18 milionů poskytne ze svého roz-
nacházející se v pobočce v Praze, na Kačině a samo- počtu Ministerstvo zemědělství, které je zřizovate-
zřejmě také v čáslavského areálu. Konkrétně to bu- lem muzea.
dou objekty z podsbírek Doprava a zdroje energie, Nový čáslavský depozitář by měl být hotov v 
Etnografie, Knihy – staré tisky, Modely staveb, Nu- listopadu 2019. Sbírkové předměty, které zde bu-
mismatika, Obchod, Obrazy, Potravinářská výroba, dou uloženy, pak budou moci sloužit badatelům pro 
Rostlinná výroba, Řemesla a Živočišná výroba. jejich vědecké účely.                                                  JN

V AREÁLU ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA BUDE POSTAVEN DEPOZITÁŘ VČETNĚ TERMOKOMORY

V posledních šesti letech prochází Dusíkovo diva-
dlo rozsáhlou rekonstrukcí, která je rozdělena na 
tři etapy. Třetí etapa rekonstrukce byla započata již 
v loňském roce zajištěním některých statických 
poruch historické budovy divadla a budovy Měš-
ťanské besedy. Další z prací, prováděných v rámci 
této etapy, budou s největší pravděpodobností 
zahájeny již tento měsíc.

úřadu Bc. Markéta Petrová. které je možné provádět v souběhu s provozem 
Realizace této dílčí části je rozdělena na tři ča- divadla.

sové úseky v letech 2017, 2018 a 2019. „Hlavním Za celým projektem plánované rekonstrukce 
důvodem pro etapizaci prací je finanční náročnost. stojí brněnská skupina architektů z kanceláře Buri-
Protože náklady na realizaci projektu budou hraze- an-Křivinka.              
ny výhradně z vlastního rozpočtu 
města, jsou financování a tudíž i sa-
motné pracovní úkony rozděleny do 

V květnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na tří po sobě jdoucích let”, upřesňuje 
dodavatele prací, který by měl v dílčí části projektu Markéta Petrová důvod, který vedl k 
zajistit rekonstrukci obvodového pláště a komplet- tomuto postupu.
ní rekonstrukci prostor divadelního foyer. „Pokud Práce budou probíhat v době 
během výběrového řízení na dodavatele prací ne- divadelních prázdnin od června do 
dojde k zásadním komplikacím, s pracemi začne- září. Třetí úsek naplánovaný na rok 
me v červnu. Rekonstrukci v tomto roce zahájíme 2019 by měl být dokončen v dubnu. 
výměnou či repasí oken a dveří, sanací vlhkosti Ani v tomto případě však nedojde k 
obvodového zdiva a opravou soklových částí”, narušení programu divadla, protože 
upřesňuje vedoucí oddělení investic městského se bude jednat o pracovní úkony 

JN

REKONSTRUKCE  ČÁSLAVSKÉHO DIVADLA 

SEMAFOR NA PŘECHODU PRO CHODCE U ZUŠ

O bezpečný pohyb na přechodu pro chodce nejen 
žáků VoŠ, SPŠ a OA Čáslav a Základní umělecké školy 
Jana Ladislava Dusíka se v novém školním roce po-
stará světelná signalizace. 

starosti místní 
ko m u n i k a c e .  
„Druhý přechod 
se světelným si-
gnalizačním zří-
zení v Čáslavi 
bude instalován 
v ulici Jeníkov-
ská, konkrétně v 
bezprostřední 

blízkosti budovy školního internátu VoŠ, SPŠ a OA 
Čáslav, poblíž budovy ZUŠ. Postavení semaforu za-
jistí JTS CZ s.r.o. z Brandýsa nad Labem. S pracemi 
začneme již v červnu, celá instalace včetně zajištění 

Semafor bude postaven na nejfrekventovanější elektrické sítě zabere zhruba měsíc. Věřím tedy, že 
komunikaci, která vede ulicemi Masarykova (začíná nejpozději během července bude semafor v  provo-
u kruhového objezdu v místě známém také jako ,Os- zuschopném stavu.”
trý roh', poblíž kavárny SCafé) a Jeníkovská (ta se Používání světelné signalizace bude stejné jako 
napojuje u pošty a končí samotným výjezdem z měs- v ulici Masarykova před gymnáziem. Chodcům bu-
ta za obchodním domem Kaufland). Na této hlavní de tedy přechod umožněn za pár okamžiků po stis-
silnici již chodce řídí semafor na přechodu u gymná- ku tlačítka na sloupech zařízení. Zda bude signaliza-
zia. Vzhledem k hustému provozu především v hlav- ce nastavená také jako u gymnázia, (tj. v době víken-
ních dopravních špičkách a velkému pohybu osob u dů nebo prázdnin není tento úsek semaforem řízen) 
místní ZUŠ, město rozhodlo o instalaci dalšího sema- ukáže zkušební provoz. Cílem není nadbytečně brz-
foru. Ten bude zcela jistě chránit bezpečnost žáků a dit silniční dopravu v době, kdy je pohyb po přecho-
studentů už od počátku příštího školního roku. du minimální. 

Bližší informace k tématu nám poskytl Jan Šulc z  Náklady spojené s pořízením semaforu se pohy-
oddělení investic městského úřadu, který má na bují okolo půl milionu korun.                JN

V sobotu 13. května se na zahradě Diakonie v 
Čáslavi sešlo více než 70 dospělých a dětí ke 
společné Férové snídani. Akce s tímto názvem 
probíhala na více než 160 místech v celé České 
republice s jasným cílem: podpořit fair trade a 
regionální výrobce potravin. 

Čáslavská pobočka Diakonie ve spolupráci s 
Farním sborem ČCE hostila Férovou snídani již 
podruhé. Na dekách a u stolků před kavárnou si tak 
návštěvníci mohli pochutnat na faitradové kávě či 
čaji a doma napečených buchtách z fairtradového 
cukru a kakaa. Nechyběly ani domácí vajíčka, sýry, 
mléko či med od místních farmářů. 

„Lidé dali svou účastí najevo, že je zajímá, kdo a 
za jakých podmínek pro ně plodiny pěstuje, a jakou 
cestou se jednotlivé produkty dostávají na jejich 
stůl,“ vysvětlila záměr piknikového happeningu 
Drahomíra Dušková, jedna z hlavních pořadatelek. 
„Společné posezení u dobrého jídla navíc probíhalo 
ve velmi pohodové a přátelské atmosféře. Dokonce 
se začalo hrát na kytary a zpívat. Není se proto čemu 
divit, že jsme snídali až do pozdních odpoledních 
hodin,“ dodala Dušková. 

Organizátoři se již nyní velmi těší na další ročník 
Férové snídaně NaZemi, která proběhne opět 
druhou květnovou sobotu a to jak jinak než na 
Mezinárodní den pro fair trade.                   Diakonie

ČÁSLAVSKÁ DIAKONIE PIKNIKEM 
PODPOŘILA  FAIR TRADE
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O KVĚTINY VE MĚSTĚ SE POSTARÁ AVE CZ
Stejně jako ve svých domovech, přejeme si mít pří-
jemné prostředí i ve městě, v němž žijeme. Výzdoba 
náměstí a ulic je jeho nespornou vizitkou, jak z po-  
hledu místních obyvatel, tak i návštěvníků, kteří jej 
posuzují často podle prvního dojmu. Proto se i Čás-
lav každoročně s příchodem teplých měsíců obléká 
do letního šatu a zvláště v jejím centru se objevuje 
květinová výzdoba. Je tomu tak tedy samozřejmě 
také v tomto roce.

vy keřů a tak dále), kde je působení společnosti AVE 
CZ v tomto směru v Čáslavi potvrzeno na další dva 
roky.     

„Květinová výzdoba města bude i v tomto roce 
zajištěna v obdobném rozsahu, jako tomu bylo v le-
tech minulých,“ přiblížila pracovnice odboru správy 
majetku města, paní Gabriela Dymáková. „Jedná se 
tedy především o Žižkovo a Kostelní náměstí, po-
tom také prostranství v blízkosti kruhového objezdu 

Sezónní květinová výzdoba se dotkne hlavně na Ostrém rohu, u domova důchodců a kostela sva-
historického jádra města, kde jsme již řadu let zvyklí té Alžběty a dále pak o prostor před budovou vla-
vídat například efektní květinové pyramidy, závěs- kového nádraží,“ doplnila s vysvětlením, že město 
né květináče na sloupech veřejného osvětlení či během následujících tří let, po které bude platná 
osázené květináče, které zdobí historickou budovu zmiňovaná smlouva se společností AVE CZ, inves-
městského úřadu. tuje do této stránky péče o jeho výzdobu v součtu 

Péči o květinovou výzdobu i údržbu zeleně ve přibližně jeden milion a sedm set tisíc korun. Jedná 
městě má v tomto roce opět na starosti společnost se přitom o náklady jak na osázení, tak i na celo-
AVE CZ, odpadové hospodářství, s.r.o., jež se o kvě- sezónní údržbu.  
tiny v letním období stará v Čáslavi již prakticky Hlavní část péče o květinovou výzdobu samo-
tradičně. Uvedenou zakázku získala tato společnost zřejmě spočívá na jeho vedení, respektive společ-
na základě výběrového řízení, a to na tři následující nosti, u které byly tyto práce objednány. Další díl  
roky, tedy na léta 2017 - 2019. Stejně tak prošla snahy o zvelebování Čáslavi však leží také na jejích 
úspěšně dalším řízením, tentokrát zaměřeným na obyvatelích, kteří svým odpovědným chováním 
běžnou údržbu zeleně ve městě (sekání trávy, úpra- mohou zabránit jejímu případnému ničení.           zn

ZABRÁNÍ KVĚTINÁČE
NIČENÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ?
S některými lidmi je to těžké - prosby, pravidla, vy-
hlášky a často ani zákony pro ně téměř nic nezna-
menají, stejně jako snaha druhých například o údrž-
bu města. Jak jinak by bylo možné si vyložit počínání 
mnohých řidičů - ale i chodců, kteří bez jakýchkoliv 
výčitek ničí zelené plochy, které by měly naše město 
zkrášlovat. Příkladem je i část trávníku v Poštovní u-
lici. Celý roh této plochy je poničen a porost zde 
zcela zmizel. A důvod? Zkrácení cesty na hlavní 
silnici...

Poštovní ulice je koncipována jako slepá, to zna-
mená, že průjezd z náměstí do Chrudimské, Jení-
kovské nebo Masarykovy ulice tudy není možný. Po-
kud by někomu nestačilo dopravní značení, patrně 
nemůže přehlédnout kovové sloupky umístěné ve 
spodní části ulice poblíž pošty. Nebyl by to ale vyna-
lézavý řidič, kdyby nevymyslel řešení - sloupky se 
přece dají objet po trávníku - nevadí, že poruší do-
pravní předpisy, nevadí, že poničí trávník, nevadí, že 
jej může sledovat kamera umístěná přímo na bu-
dově pošty... 

„Rozhodli jsme se na ´postižené místo´umístit 
tři osázené květináče, které - jak doufáme - prostor 
nejen zkrášlí, ale také zabrání v dalším ničení trav-
naté plochy,“ informovala vedoucí odboru majetku 
města, inženýrka Dana Chrenková. Současná po-
doba tohoto místa snad již tedy nenechá nikoho na 
pochybách, že tudy se skutečně projíždět nesmí.                            

 zn 

PROSTOR KOLEM ZIMNÍHO STADIONU 
SE BRZY ZAZELENÁ

Zimní stadion, lépe a přesněji řečeno multifunkční 
sportovní hala, již několik měsíců slouží svému úče-
lu v dokončené (tedy zastřešené) podobě. To ale ne-
znamená, že by nebylo možné stále něco dalšího 
zlepšovat - například jeho nejbližší okolí. Právě zde 
došlo před několika týdny k plánované poměrně 
rozsáhlé výsadbě zeleně.

v okolí stadionu jsou vysazeny keře, 
jako jsou například brsleny, pustoryly 
či hortenzie, ale také půdopokryvné 
růže a další,“ naznačila paní Gabriela 
Dymáková z odboru správy majetku 
města. Svoje místo zde našly také mla-
dé buxusy, barvínky, dřišťály.

Zeleň sportovního areálu ve Vod-
rantech je tedy v současné době dopl-
něna celkem téměř šesti sty padesáti 
rostlinami různého vzrůstu i tvarů. Pů-
dopokryvné rostliny přitom zajistí 
esteticky vhodné prostředí, které u-
možní vyniknout solitérním stromům. 

Do finální úpravy uvedeného 
prostoru město investovalo přibližně 

dvě stě tisíc korun.
„Bohužel již v prvních dnech po výsadbě se ztra-

til jeden z buxusů,“ posteskla si pracovnice měst-
ského úřadu, která má péči o městskou zeleň na 
starosti. Patrně není jiné vysvětlení, než že šlo o tak 
pěknou rostlinu, že jí někomu přišlo líto a usoudil, že 
se o ni lépe postará na své vlastní zahrádce... 

Výše uvedený případ zcizení nově vysázené ze-Ze smlouvy, kterou město uzavřelo s firmou Ko-
leně bohužel není ojedinělý. Nedávno například nifery, s.r.o., (a nyní již i při pohledu na okolí zimního 
někdo nedávno podobným způsobem „nakupoval“ stadionu) je zřejmé, že nově upravené prostranství 
rostliny ve vnitrobloku sídliště v Jeníkovské ulici. ve Vodrantech budou napříště zdobit tři katalpy - 
Opravdu to stojí za to?                                                nenáročné vzrůstné stromy s velkými zajímavě tva-

rovanými listy i krásnými 
květy, i dva habry, jejichž 
výška v dospělosti dosa-
huje tří metrů. Z jehlič-
nanů, které byly vybírá-
ny s ohledem na poža-
davek nízkého vzrůstu, 
lze jmenovat zakrslé bílé 
smrky, zakrslý smrk zte-
pilý nebo borovici kleč.  

„Na dalších místech 

zn
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Letní koupaliště v lesoparku 
Vodranty láká každé léto za 
horkého počasí k osvěžení 
někdy i stovky lidí denně, a to 
nejen těch místních, ale i zá-
jemců z okolních obcí, kde po-
dobnou možnost často nemají. 
Milovníci koupání jsou zvyklí, 
že se toto letní sportoviště ve-
řejnosti otevírá zpravidla v po-
lovině měsíce června. V tomto 
roce tomu ale bude trochu ji-
nak. 

„S ohledem na probíhající 
rekonstrukci povrchu bazénu 
nyní nemůžeme přesně určit 
konkrétní termín zprovoznění 
koupaliště,“ vysvětlila inženýrka Jana Hamplová, „Přesný termín otevření tedy prozatím není 
jednatelka společnosti Čáslavská servisní, s.r.o., znám, prosím veřejnost, aby sledovala aktuální in-
která letní koupaliště provozuje. formace například na oficiálních internetových 

Jakými změnami tedy v současné době koupa- stránkách města, které budou o datu spuštění se-
liště, respektive jeho velký bazén, prochází? zóny na koupališti včas informovat,“ uvedla na zá-

„Dochází k výměně povrchu bazénu, kde jsou věr jednatelka společnosti Čáslavská servisní s.r.o, 
odstraňovány bývalé obklady a nahradí je potah fó- Ing. Jana Hamplová.
lií, stejně jako je tomu v případě dětského bazénu,“ Kromě zmiňované úpravy musí i v tomto roce 
doplnila inženýrka Hamplová, která zároveň doda- prvnímu dnu provozu koupaliště předcházet něko-
la, že spolu s touto výměnou povrchu dojde patrně likadenní napouštění bazénu a poté také  povinná 
také k instalaci nerezového odtokového žlabu. kontrola kvality vody ze strany Krajské hygienické 

V době před uzávěrkou tohoto vydání Čás- stanice. 
lavských novin na koupališti ještě pracovala sta- Stejně jako v minulých letech, mohou se i letos 
vební firma, jejímž úkolem bylo odstranit starý po- těšit jak děti, tak i dospělí na nezbytné občerstvení, 
vrch bazénu a připravit jej na potažení zmiňovanou o které se již tradičně postará bufet v objektu 
fólií. zázemí koupaliště.                                                       zn

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

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 

Čáslavská 
chata 

v krkonošském 
středisku 

ve Velké Úpě

nabízí volné pokoje 
v letním období

OPRAVY NA LETNÍM KOUPALIŠTI

Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionál-
ním operačním programu, se v tomto programova-
cím období (2014 - 2020) již nedá očekávat. Proto je 
důležité, aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zatep-
lování či pořízení fotovoltaických kolektorů, případ-
ně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní roz-
voj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje 
administraci a zároveň hledá další možnosti jak po-
moci žadatelům získat potřebnou podporu, která od 
léta 2016 činí 30  - 40 % z celkových způsobilých 
výdajů projektu.

MMR i nadále zjednodušuje proces předložení 
žádostí o podporu energeticky úsporných opatření 
pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotka-
mi a urychluje jejich administraci. Díky přijatým 
opatřením je aktuálně třeba předložit méně dokladů 
a pro vlastníky bytových domů je nyní také výrazně 
jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se podařilo 
výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti. Záměrem 
je také zjednodušit pravidla pro získání podpory na 
zdroje tepla, informuje náměstek pro řízení sekce 
evropských programů Zdeněk Semorád. Snahou 
MMR je umožnit podporu výměny například plyno-
vého nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, 
což v současné době není možné a nabídnout tedy 
vlastníkům bytových domů více možností při hledání 
nejvhodnějšího řešení. 

Podporováno je jak zateplení obvodových stěn 
nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení nového 
zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V lé-
tě 2016 se podařilo dojednat vyšší míru podpory pro 
žadatele a tedy zateplit bytový dům je v současné 
výzvě ještě výhodnější. Zároveň je možné říci, že 
podpora je výhodná pro všechny typy bytových do-
mů: evidujeme žádosti o podporu na malé bytové 
domy o 4 bytech, ale také na velké panelové domy, 
dodává náměstek Semorád. Nejaktivnějšími v před-
kládání žádostí se zatím jeví vlastníci bytových domů 
v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány 
žádosti o podporu v celkovém objemu 245 mil. Kč 
(téměř 1/5 podpory všech administrovaných žádostí 
v aktuální výzvě). 

Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá 
do 30. 11. 2017.

V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo 
byste se rádi dozvěděli další informace o získání pod-
pory, obraťte se na regionální pracoviště Centra pro 
regionální rozvoj ČR (www.crr.cz). 

Autor: Miroslav Krob, Fotografie: archív MMR

PODMÍNKY DOTACÍ NA ZATEPLENÍ 
BYTOVÝCH DOMŮ 
JSOU V SOUČASNÉ DOBĚ VELMI VÝHODNÉ
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Cedule s varovným nápisem „za odložené věci ne-
ručíme“ vídáme na každém kroku. Opravdu provo-
zovatele restaurací, nemocnic či sportovních center 
taková varovná informace zbavuje odpovědnosti? 

Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla 
spojeno odkládání věcí a byla-li věc odložena na 
místě k tomu určeném nebo na místě, kam se tako-
vé věci obvykle ukládají, nahradí provozovatel poš-
kození, ztrátu nebo zničení takto odložené věci.

Typickým příkladem může být odložení kabátu 
na věšácích v restauraci, přičemž vedle věšáků visí 
varovný nápis „za odložené věci neručíme.“ Musí se 
zákazník skutečně obávat odložení svého svršku? 
Pokud si host na věšák v restauraci svůj kabát oprav-
du odloží a poté zjistí, že mu byl odcizen, o náhradu 
škody se i před varovnou vývěsku bát nemusí. 

Podmínkou, aby se host domohl náhrady za po-
škozenou nebo ukradenou věc je fakt, že musí své 
právo uplatnit u provozovatele nejpozději do 15 
dnů po dni, kdy se musel o škodě dozvědět. Pokud 
však včasnou výzvu k náhradě škody učiní a provo-
zovatel nebude ochotný mu ji nahradit, jeho šance 
na úspěch v případném soudním sporu značně ko-
lísají. Zákazník musí být rovněž schopen prokázat, 
že mu v restauraci byl kabát skutečně ukraden. K ta-
kovému prokázání mu nejlépe poslouží svědci a úč-
tenka od ukradeného kabátu.

Analogickou situací je odcizení auta zaparkova-
ného v hlídané garáži či obdobném zařízení. Chrá-
něné jsou ovšem pouze dopravní prostředky a je-
jich příslušenství, skládající se například z rezervní 
pneumatiky, zabudované GPS, autorádia apod. Po-
kud dojde ke krádeži auta z hlídaného parkoviště, 
odpovědnost jeho provozovatele je nepochybná.

Situace se však komplikuje u tzv. P + R parkovišť, 
která provozovatelem ve většině případů střežená 
nejsou. Jak přednedávnem uvedl i Nejvyšší soud 
ČR, ač se na první pohled může zdát, že parkoviště 
hlídané je, pouhé umístění závory na výjezdu není 
prvkem ostrahy vozidel, nýbrž součástí výběrného 
systému za parkovné. Dokonce, i když je plocha o-
hrazena plotem, ani toto ohrazení nemění povahu 
nehlídaného parkoviště v hlídané. Smyslem P + R 
parkovišť není v první řadě ostraha zaparkovaného 
auta, ale zaparkování dopravního prostředku za ú-
čelem omezení dopravy v centrech měst. 

Odpovědnost provozovatele parkoviště přichá-
zí do úvahy jen tehdy, disponuje-li provozovatel za-
řízením způsobilým zajistit ostrahu vozidel a záro-
veň tomu odpovídající činnost nabízí a provozuje. 
Ani mobilní buňka umožňující přítomnost personá-
lu ještě neznačí, že je zde obsluha střežící vozidla. 

I když provozovatel není oprávněn varovnou ce-
dulí svou povinnost hradit škodu vyloučit, na druhé 
straně nemá zákonnou povinnost parkoviště stře-
žit, takže zmíněnou ceduli je možno považovat za 
nepříliš šťastně formulovanou, nicméně jedno-
značně vyznívající informaci o tom, že parkoviště 
není provozováno jako hlídané. Lze proto dospět k 
závěru, že provozovatel nehlídaného parkoviště 
není k náhradě škody povinen.

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

Mgr. Bc. Tomáš Flögel

OPRAVDU PROVOZOVATELÉ ZA ODLOŽENÉ 
KABÁTY ČI ZAPARKOVANÁ AUTA NERUČÍ?

HLEDAJÍ SE 
KONFIRMANDKY 

A KONFIRMANDI!!!

V neděli 17. září 2017 od 14 hodin 
proběhne v evangelickém kostele v Čáslavi 

setkání všech, kdo byli konfirmováni v 
čáslavském evangelickém kostele,

a také výstava konfirmačních fotografií.
Prosíme, pokud máte zájem o setkání nebo 
můžete poskytnout konfirmační fotografii, 

ozvěte se na tel. čísle 774 216 408
nebo emailem: caslav@evangnet.cz

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Čáslavi

Na „pochoďáky“, branné dny a další aktivity my, do-
spělí, vzpomínáme jako na dávno ztracené okam-
žiky dětství. Mnozí také považují takové akce za již 
překonané a v dnešní době snad i zbytečné. Opak je 
ale pravdou. Přípravu obyvatel pro případ nebez-
pečí, přicházejícího z nejrůznějších možných zdrojů, Co je vlastně POKOS?
není možné podceňovat. Právě proto se děti za zák-
ladních škol v Čáslavi a jejím okolí na počátku května 
zúčastnily programu, který je zavedl na nedalekou 
leteckou základnu. 

Žákům byly prezentovány také informace spo-
jené s potřebou a nutností obrany naší vlasti a s úlo-
hou vojáků Armády ČR v tomto procesu,“ uvedl v 
tiskové zprávě mluvčí 21 základny taktického 
letectva, kapitán Tomáš Maruščák.

 Základní informace mů-
žeme najít například na internetových stránkách to-
hoto projektu, kde jeho organizátoři uvádějí, že: 
„příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedíl-
nou součástí plánování obrany státu. Zákonná po-
vinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s pro-
fesionalizací Armády České republiky. Systematická 
a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je 
jedním z předpokladů vytvoření potřebných schop-
ností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společ-
nosti.

V současném právním řádu republiky je přípra-
va občanů k obraně státu řešena zákonem číslo 
222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění 
pozdějších předpisů. Podle § 52 tohoto zákona je 
příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má 
charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným 

„Ve čtvrtek 4. května 2017 se uskutečnil v areálu právním předpisem stanoveno jinak.
21. základny taktického letectva Čáslav sportovně Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí 
vzdělávací program nazvaný „Pochod POKOS“, rea- Ministerstvo obrany, na přípravě občanů k obraně 
lizovaný v rámci projektu Příprava občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, 
státu (POKOS). náboženské společnosti a další právnické osoby, a 

Více než 250 žáků základních škol z Čáslavi a to v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními 
Golčova Jeníkova čekalo soutěžní dopoledne, které úřady.“                                                                         
připravilo Ministerstvo 
obrany ve spolupráci s 21. 
základnou taktického le-
tectva. 

Součástí akce určené 
žákům II. stupně základ-
ních škol byla například 
zdravotnická a chemická 
příprava, ukázka výzbroje a 
výstroje vojáka, hod gra-
nátem a překážková dráha 
nebo si účasntíci mohli vy-
zkoušet střelecký a veslařs-
ký trenažér.

zn

POCHOD POKOS NA ČÁSLAVSKÉ VOJENSKÉ ZÁKLADNĚ

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Zámek Kačina 
Tel:327 571 170

IC Sankturinovský dům 
Palackého nám. 377, Kutná Hora  

Tel:327 512 378
IC Čáslav 

Náměstí Jana Žižky 197, Tel:327 300 265

DÍVČÍ VÁLKA
neděle 25. 6. 2017 od 19 hod.

ZÁMEK KAČINA
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Dětská hřiště jsou důležitou součástí vybavenosti 
každé obce. Bezpečný prostor pro dětské hry je však 
třeba nejen vybudovat, ale také pečlivě udržovat. A 
právě na takové práce nyní čekají některé prvky na 
největším z čáslavských hřišť, umístěném v místech 
pod sídlištěm v Těsnohlídkově ulici. 

pletní výměně konstrukce. „Do budoucna by nás ta- užívána jak většími dětmi, tak ale i dětmi malými, 
to investice rozhodně neminula, je proto vhodnější které je navštěvují často se svými rodiči, zvláště pak 
zajistit celkovou výměnu již nyní,“ doplnila paní s maminkami, které jsou na mateřské dovolené. 
Víznerová, která dále prozradila, že město na tuto Dětské hřiště se tak mění nejen na hrací plochu, ale 
akci vyčlenilo částku přibližně dvaceti tří tisíc korun. také na místo, kde najdou nezbytné společenské 

Mimo houpaček se svojí obnovy dočkají také kontakty a zázemí pro setkávání i jejich rodiče.      
Podle pracovníků odboru správy majetku měs- lavičky, umístěné uvnitř oploce-

ta, do jejichž kompetence spadá řešení této proble- ného areálu hřiště. Tyto práce 
matiky, dojde v nejbližších dnech k opravě hou- ale již budou zajištěny zaměst-
paček, umístěných v uvedeném areálu. Konkrétně nanci městského úřadu, zvláště 
se jedná o výměnu klády a vahadla pro tak zvanou pak pracovníky, kteří zde vyko-
kládovou houpačku a dále o rekonstrukci nadzemní návají tak zvaně veřejně pros-
konstrukce klasické houpačky se zavěšenými se- pěšné práce. 
dáky. Své pravidelné údržby se ale 

„Opravu provede ostravská firma Hras, a to již v samozřejmě dočkají i hrací prvky 
průběhu června,“ konstatovala paní Andrea Vízne- na ostatních, stejnému účelu vy-
rová. Ostatně právě firma Hras před lety celé hřiště hrazených plochách ve městě. 
v Těsnohlídkově ulici podle zadání města vybudova- Tyto činnosti jsou zajištěny 
la. smlouvou mezi vedením města a 

Oproti původní představě o výměně pouze něk- společností Prokon. 
terých částí nadzemní konstrukce houpaček dojde Hřiště (nejen) v Těsnohlídko-
po dohodě s odborníky ze zmiňované firmy ke kom- vě ulici jsou opravdu hojně vy-

zn

ÚVAHY O PROMĚNĚ SKATEPARKU
Investiční akce, které jsou realizovány ve městě, se  
mnohdy opírají o nezbytnost jeho průběžné údržby, 
jindy je ale hlavním motivem také snaha o jeho další 
rozvoj. Příkladem prvně uvedeného případu mo-
hou být postupné (a nikdy nekončící) opravy komu-
nikací, druhý důvod pak vedl například k výstavbě 
multifunkční sportovní haly ve sportovním areálu 
Vodranty.  Nyní má před sebou vedení města další 
návrh, který tentokrát přišel přímo od obyvatel 
našeho města. Jedná se o upozornění na potřebu 
rekonstrukce nebo odstranění stávajícího a 
instalaci nového vybavení zdejšího skateparku, 
který najdeme v těsné blízkosti fotbalového 
stadionu. 

„Oslovili jsme uživa-
tele skateparku i všechny 
ostatní obyvatele města, 
kteří by se k této otázce 
rádi vyjádřili, prostřed-
nictvím facebooku měs-
ta,“ informoval o situaci 
místostarosta města, 
magistr Daniel Mikš, 
který se o vývoj situace 
zajímá. Již první den po 
zveřejnění žádosti o 
názor občanů se pod 

Areál, jenž v posledních letech převážnou dobu 
jen chátrá a konstrukce, které zde stojí, již rozhodně 
nevyhovují současným požadavkům na moderní 
vybavení skateparku. Na tuto skutečnost upozorni-

města, inženýrky Dany Chrenkové, z roku 2000. Je la ve svém dopisu, adresovaném vedení města, 
tedy zřejmé, že vývoj v této oblasti již posunul například paní Alena Novotná. „Stávající skatepark 
požadavky skateboardistů do zcela jiné roviny, a to je s ohledem na vývoj skateboardingu nevyhovující, 
jak v případě jednotlivých instalovaných prvků, tak i zastaralý, dalo by se říci i nebezpečný...“ konstatuje 
v kvalitě povrchu i mnoha dalších aspektech. 

„Pokud by k úpravě zmiňované plochy došlo, 
bylo by vhodné, aby se nejednalo jen o jednoúčelo-
vé hřiště,“ nastínil dále prvotní úvahy magistr Mikš  

příspěvkem začaly objevovat první v souladu s názorem uživatelů tohoto prostranství i 
nápady i hodnocení současného stavu zmiňované autorky dopisu městské radě, paní 
areálu. Je tedy vidět, že obyvatele města Aleny Novotné, která mimo jiné uvádí: „Vytvořený 
tato problematika rozhodně velmi zajímá. profil skateparku umožní sportování nejen pro 

Z prvotních úvah vyplývá, že pokud by skateboardisty, ale uspokojí i in-line bruslaře, 
k obnově skateparku v budoucnu došlo, jezdce BMX, koloběžky Freestyle, případně i malé 
stalo by se tak na stávající ploše, jež je již děti na odrážedlech...“ 
součástí rozsáhlého a uceleného sportov- „Vedení města je o situaci informováno a budou 
ního areálu, který je obdivován sportovci z zvažovány případné možné varianty řešení,“ uvedl 
celé republiky jako jeden z nejlepších, starosta města, inženýr Jaromír Strnad s konstato-
poskytující kvalitní zázemí pro skutečně váním, že s ohledem na skutečnost, že by se 
široké spektrum sportů i pro všeobecnou případná rekonstrukce samozřejmě dotkla městs-pisatelka v úvodu svého dopisu. Následují návrhy 

sportovní přípravu. kého rozpočtu, bude konečné slovo a případný na jeho rekonstrukci, na které rada města reagovala 
Vybavení současného skateparku pochází souhlas s realizací záměru patřit městskému iniciativou celou situaci projednat zvláště s těmi, 

podle vyjádření vedoucí odboru správy majetku zastupitelstvu.                                                            kteří takový areál nejvíce využívají. zn

OPRAVA PRVKŮ NA DĚTSKÉM HŘIŠTI
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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

STRACH ZE SVÉHO OTCE

ODCIZENÍ ELEKTRICKÝCH KABELŮ

NEZVANÝ HOST PŘESPÁVAL V JEDNÉ Z CHATEK

 Městská policie byla požádána o spolupráci při převo-
zu nezletilé dívky k jejímu otci, u kterého má nahlášen trvalý pobyt a se kterým 
má dlouhodobé problémy. Strážníci při komunikaci sociální pracovnice s otcem 
asistovali jako nezúčastněné osoby. Od muže byl vyžadován souhlas k umístění 
jeho dcery do dočasné péče alespoň pro nadcházející noc. S tím však otec ne-
souhlasil. Vzhledem k získaným informacím o tom, že dotyčný by mohl být pod 
vlivem alkoholu, byl vyzván k orientační dechové zkoušce na alkohol. Tu ovšem 
také odmítl. 

Protože měla patnáctiletá dívka obavy ze svého otce, požadovala přenoco-
vání mimo domov. Hlídkou městské policie byla tedy převezena do městské 
nemocnice, kde byla předána k hospitalizaci.  

 První týden v květnu přijala MP Čáslav ozná-
mení o odcizení elektrických kabelů z areálu firmy Recycling - kovové odpady, 
a.s. Celková hmotnost kabelů, které byly ve firmě uloženy od 27. 4. 2017, činila 
1 280 kilogramů. Odcizeno bylo 438 kilogramů. V součinnosti s hlídkou Obvod-
ního oddělení PČR Čáslav byla provedena kontrola přilehlého travnatého pro-
storu v objektu Drahstav. Zde byla nalezena izolace z kabelů. Dále byla prove-
dena kontrola v ulici Chrudimská, kde byl nalezen další izolační materiál. Policie 
případ vyšetřuje a vyslýchá podezřelé osoby. 

 Pět minut před půl čtvrtou ranní 
vykonávala hlídka kontrolní činnost v zahrádkářské oblasti v ulici Pod Nádra-
žím. Policie měla důvodné podezření, že v jedné z chat se zdržuje podezřelá 
osoba. Zde byla skutečně objevena neznámá osoba. Hlídka vyzvala muže k pro-
kázání totožnosti a podání vysvětlení. Dotyčný hlídce sdělil, že v chatě opakova-
ně přebývá, protože je mu venku zima. 

Vzhledem k tomu, že vzniklo podezření z trestného činu porušování do-
movní svobody, kdy dotyčný neoprávněně vnikl do obydlí jiné osoby a neopráv-
něně tam setrvával, byla na místo přivolána PČR. Přivolán byl také majitel ob-

jektu, aby mohl zkontrolovat, zda v chatě nedošlo ke krádeži nebo ke zničení 
zařízení. Nic z toho se však nepotvrdilo. 

Městská policie 
Čáslav neřeší pouze případy na hranici zákona. Práce strážníků je také důležitá 
z hlediska jistých preventivních opatření směřujících k mládeži.  V rámci těchto 
aktivit čáslavští strážníci také působí již na ty nejmenší. Pravidelně navštěvují 
střediska místní mateřské školy nebo si děti zvou přímo k sobě na základnu. 

V květnu to byla třída dětí ze střediska sídlícího Na Čeplově v ulici Jahodo-
vá. Dětem byly představeny prostory, kde strážníci tráví svoji službu, pokud se 
zrovna nenachází u důležitých případů nebo nejsou na pravidelné kontrole 
města. Pro děti, které návštěva služebny policie vždy zaujme, jsou nejatraktiv-
nější prohlídky služebních zbraní, odznaků, automobilů a další techniky použí-
vané strážníky.       
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CELOREPUBLIKOVÁ AKCE "SPEED MARATHON" Cílem akce byla především kon-
trola dodržování dovolené rychlosti.

Kutnohorští policisté se zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnost-
ní akce „SPEED MARATHON“ v rámci dopravní akce TISPOL.

Cílem dopravně bezpečnostní akce byla především kontrola dodržování 
dovolené rychlosti jízdy vozidel v obci a i mimo obec. Policisté při dopravní akci 
využili veškerou funkční měřící techniku

Do akce byla zapojena i veřejnost, která měla možnost navrhnout Policii 
České republiky místa, která považuje za riziková, a to prostřednictvím webo-
vého portálu. Na Kutnohorsku se jednalo o místa například obec Brambory 
silnice číslo III/3388, obec Horní Bučice silnice číslo I/17, obec Žleby  železniční 
přejezd, Kutná Hora ulice Táborská, Kutná Hora – Kaňk, obec Miskovice, obec 
Hranice u Slavošova, Zruč nad Sázavou, Čáslav ulice Jeníkovská, obec Drobovi-
ce, silnice číslo I/17 železniční přejezd u Koudelova, obec Červené Janovice 
silnice číslo II/339, obec Rozkoš silnice číslo III 12535, obec Brambory, obec 
Čestín, obec Mitrov a další.

Hlídky policistů na těchto vytipovaných místech od veřejnosti v rámci do-
pravně bezpečnostní akce prováděli dohled a kontrolní činnost v dopravě. Poli-
cisté na Kutnohorsku využívali k měření laserový radar a silniční radarový rych-
loměr instalovaný v osobním vozidle Škoda Fabia a vozidle Škoda Octavia.
Do této dopravně bezpečnostní akce bylo zapojeno 13 policistů, kteří v průbě-
hu dvaceti čtyř hodin zkontrolovali celkem 109 motorových vozidel. V průběhu 
celodenní dopravní akce bylo zjištěno 44 přestupků, z toho 42 přestupků se 
týkalo nedodržení rychlosti v dopravě. V blokovém řízení byly uloženy blokové 
pokuty na místě v celkové výši 19.800,-Kč. Dva přestupky byly oznámeny 
správním orgánům. 

Cílem této preventivní akce je především přimět občany dodržovat stano-
vené rychlostní limity a tím snížit rizikové situace, které mohou zapříčinit různé 
kolize, ale i tragické dopravní nehody.



FOTOGRAFIE ZE DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA LETIŠTI ČÁSLAV
Již tradičně se po dvou letech na 21. základně taktického letectva v Chotusi-
cích otevřely brány široké veřejnosti. l letos atraktivní akce přilákala návštěv-
níky všech věkových skupin. 

K vidění byla nejrůznější letecká i pozemní bojová technika. Chybět sa-
mozřejmě nemohly ani dynamické ukázky letounů v akci. Piloti čáslavské zá-
kladny předvedli vyšší techniku pilotáže supersoniku JAS-39 Gripen, dvojice L-
159 se prezentovala v rámci ukázky úderu na pozemní cíle za doprovodu pyro-
technických efektů a vystoupení si nenechali ujít ani předváděcí piloti vrtul-
níků Mi-24/35 a Mi-171/Š z 22. základny vrtulníkového letectva u Náměšti 
nad Oslavou. 

Ze zahraničních ukázek mohli návštěvníci zhlédnout vystoupení světozná-
mé švýcarské akrobatické skupiny Patrouille Suisse.  Slovenské vzdušné síly 
pak předvedly hranice schopností cvičného stroje L-39 Albatros. 

S velkým zájmem se setkala také letová ukázka v podání dnes již historic-
kého stroje MIG 15, který 
diváky uchvátil nejen svojí 
- pro milovníky letectví do-
konalou - podobou. Jeho 
vystoupení zároveň sym-
bolicky připomnělo šede-
sáté výročí založení, které 
v tomto roce chotusická 
letecká základna oslavuje. 
Právě MIGy 15 se tehdy 
staly její první leteckou 
technikou. 

  Během dne bylo po-
chopitelně k obdivování 
mnoho dalších zajímavos-
tí. V průběhu celé akce 
mohli ti nejmenší využít 
dětský koutek, jehož hlav-
ními atrakcemi byl skákací 
hrad či Aquazorbing. K dis-
pozici měli návštěnvíci ta-
ké dvě airsoftové střelnice.

Atmosféru celé akce 
nejlépe přiblíží několik fo-
togafií.                 JN, zn, VN
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Budova čáslavské střední zemědělské školy, jejíž 
základní kámen byl položen již v roce 1924, se za do-
bu svojí existence stala svědkem mnoha student-
ských úspěchů i problémů, radostí i starostí, prvních 
lásek i rozchodů. Bezmála celé století slouží bez pře-
stání mladým lidem, kteří mají vztah k zemědělství a 
určitou formou se tomuto oboru chtějí věnovat ve 
svém profesním životě. Během mnoha desetiletí se 
v jejích lavicích vystřídaly tisíce studentů a desítky i 
stovky pedagogů, kteří se svým mladým svěřencům 
snaží vštípit lásku k přírodě i vědomí, že bez země-
dělství není možné uživit národ. Nyní se tato hod-
notná stavba, kterou zdobí mnohé střídmě vkusné 
architektonické prvky z dílny architekta Bohumíra 
Kozáka, oblékne tak zvaně do nového kabátu. Letitá 
fasáda se dočká svoji obnovy, a to díky úspěšné sna-
ze vedení školy o zisk dotace ze Státního fondu ži-
votního prostředí. 

jících letních prázdnin. Další činnosti tak již budou 
realizovatelné za chodu školy. 

„Nyní je již staveniště předáno dodavatelské fir-
mě a podle připraveného harmonogramu bychom 
měli celou školu v její budoucí podobě moci před-
stavit nejpozději v září příštího kalendářního roku, 
ale samozřejmě bychom přivítali i dřívější termín“ 
prozradil ředitel, který doplnil také další zajímavé 
informace, například o finanční stránce tak rozsáhlé 
akce a jejím zajištění. 

„Právě s ohledem na značnou finanční nároč-
nost jsme se delší dobu snažili získat již zmiňovanou 
dotaci. Jedná se o příspěvek ze Státního fondu ži-
votního prostředí, a to ve výši dvaceti milionů 
korun. Zbývající potřebnou částku plných třiceti 
sedmi milionů máme přislíbenu od zřizovatele této 
střední odborné školy, tedy od Středočeského 
kraje. Jsme si samozřejmě vědomi toho, že se jedná takové akce velmi aktivně podporuje,“ doplnil.  

„Rekonstrukci fasády celého objektu školy, res- o velmi náročnou akci, ale každá budova potřebuje Kromě zdařile rozpracovaného výše popsaného 
pektive její zateplení, jsme měli v plánu již delší do- odpovídající péči - a stejně tak i tato. Všechny bý- projektu těší vedení školy také další úspěch, kterým 
bu,“ konstatoval ředitel Střední zemědělské školy valé i současné studenty, stejně jako každého, komu je zisk akreditace a otevření nového studijního 
Čáslav, Ing. Jaromír Horníček s vysvětlením, že v ro- tato impozantní stavba učarovala, mohu ujistit, že oboru veterinářství a tříletého učebního oboru 
ce 2015 již dokonce její vedení úspěšně žádalo o po- se současnou rekonstrukcí její podoba nezmění. zemědělec - farmář, které mohou do školy přivést 
třebnou dotaci. Ačkoliv se i přes problémy složitého Zachovány budou všechny zdobné prvky, které jsou další zájemce o studium. 
úředního postupu vše odvíjelo slibně, k realizaci Zajímavé je, že na uvedený tříletý učební 
díla nakonec nedošlo. obor se podle slov ředitele školy hlásí i děti s do-

„Vzhledem k pravidlúm výběrového řízení brým prospěchem na základní škole. V budouc-
na dodavatele prací, která stanoví možnost od- nu by se však chtěli věnovat praktickým čin-
volání proti jeho výsledkům, došlo z tohoto dů- nostem v zemědělství a takovýto směr je pro ně 
vodu k velkému zdržení v možném zahájení ak- tedy nejvhodnější.  
ce. Ta by tak nemohla být dokončena v termínu, 
který dotační podmínky stanovovaly. Peníze 
jsme proto nemohli přijmout, snažili jsme se ale 
o další kroky, které - jak dnes již mohu říci - byly 
úspěšné,“ popsal ředitel školy svízelnou situaci, 
která uskutečnění plánované proměny školy od-
dálila. 

„Jestliže ale nyní hovoříme o rekonstrukci a  
zateplení fasády celého objektu, musíme si Kromě běžné výuky jsou zde pořádány také 
uvědomit, že spolu s tím je třeba vyměnit také součástí původní fasády, stejně jako její barevnost. mnohé další zajímavé akce, mezi kterými nechybí 
stávající okna za nová, která vyhovují veškerým Tak je to stanoveno v projektové dokumentaci a tak například přednášky odborníků z praxe, setkání se 
současným nárokům. Zároveň dojde v jednotlivých také proběhne realizace,“ potvrdil inženýr Jaromír zajímavými lidmi jak z oblasti zemědělství, tak i z 
učebnách k instalaci rekuperačních jednotek. Horníček, který se již nyní spolu se svými spolupra- politického života naší země, soutěže, přehlídky a 
Součástí plánovaných a již zahájených prací je také covníky i studenty může těšit na zdárné dokončení mnohé další. Za všechny je možné uvést například 
rekonstrukce střechy školy,“ doplnil inženýr Jaromír celého díla. nedávnou soutěž Zemědělský hoper, která do 
Horníček, který vysvětlil, že výměna oken, která by „Chtěl bych při této příležitosti kromě jiného areálu školy přivedla desítky chovatelů králíků a 
byla jen velmi těžko slučitelná s bezproblémovou také vyzdvihnout pochopení vedení města Čáslavi a jejich svěřence, jež změřili síly v různých skokových 
výukou ve škole, bude provedena v době nadcháze- zvláště pak jeho starosty, inženýra Strnada, který disciplínách.                                                                

Střední zemědělská škola v Čáslavi v sou-
časné době poskytuje mladým lidem velmi ši-
rokou nabídku studijních zaměření v rámci stá-
vajících oborů Agropodnikání a Ekonomika a 
podnikání, nově od školního roku 2017-2018 
vzdělává ve čtyřletém studijním oboru Veteri-
nářství a tříletém učebním oboru Zemědělec-      
-farmář.

zn

NOVÁ FASÁDA PRO ZEMĚDĚLSKOU ŠKOLU
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Cedule s varovným nápisem „za odložené věci ne-
ručíme“ vídáme na každém kroku. Opravdu provo-
zovatele restaurací, nemocnic či sportovních center 
taková varovná informace zbavuje odpovědnosti? 

Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla 
spojeno odkládání věcí a byla-li věc odložena na 
místě k tomu určeném nebo na místě, kam se tako-
vé věci obvykle ukládají, nahradí provozovatel poš-
kození, ztrátu nebo zničení takto odložené věci.

Typickým příkladem může být odložení kabátu 
na věšácích v restauraci, přičemž vedle věšáků visí 
varovný nápis „za odložené věci neručíme.“ Musí se 
zákazník skutečně obávat odložení svého svršku? 
Pokud si host na věšák v restauraci svůj kabát oprav-
du odloží a poté zjistí, že mu byl odcizen, o náhradu 
škody se i před varovnou vývěsku bát nemusí. 

Podmínkou, aby se host domohl náhrady za po-
škozenou nebo ukradenou věc je fakt, že musí své 
právo uplatnit u provozovatele nejpozději do 15 
dnů po dni, kdy se musel o škodě dozvědět. Pokud 
však včasnou výzvu k náhradě škody učiní a provo-
zovatel nebude ochotný mu ji nahradit, jeho šance 
na úspěch v případném soudním sporu značně ko-
lísají. Zákazník musí být rovněž schopen prokázat, 
že mu v restauraci byl kabát skutečně ukraden. K ta-
kovému prokázání mu nejlépe poslouží svědci a úč-
tenka od ukradeného kabátu.

Analogickou situací je odcizení auta zaparkova-
ného v hlídané garáži či obdobném zařízení. Chrá-
něné jsou ovšem pouze dopravní prostředky a je-
jich příslušenství, skládající se například z rezervní 
pneumatiky, zabudované GPS, autorádia apod. Po-
kud dojde ke krádeži auta z hlídaného parkoviště, 
odpovědnost jeho provozovatele je nepochybná.

Situace se však komplikuje u tzv. P + R parkovišť, 
která provozovatelem ve většině případů střežená 
nejsou. Jak přednedávnem uvedl i Nejvyšší soud 
ČR, ač se na první pohled může zdát, že parkoviště 
hlídané je, pouhé umístění závory na výjezdu není 
prvkem ostrahy vozidel, nýbrž součástí výběrného 
systému za parkovné. Dokonce, i když je plocha o-
hrazena plotem, ani toto ohrazení nemění povahu 
nehlídaného parkoviště v hlídané. Smyslem P + R 
parkovišť není v první řadě ostraha zaparkovaného 
auta, ale zaparkování dopravního prostředku za ú-
čelem omezení dopravy v centrech měst. 

Odpovědnost provozovatele parkoviště přichá-
zí do úvahy jen tehdy, disponuje-li provozovatel za-
řízením způsobilým zajistit ostrahu vozidel a záro-
veň tomu odpovídající činnost nabízí a provozuje. 
Ani mobilní buňka umožňující přítomnost personá-
lu ještě neznačí, že je zde obsluha střežící vozidla. 

I když provozovatel není oprávněn varovnou ce-
dulí svou povinnost hradit škodu vyloučit, na druhé 
straně nemá zákonnou povinnost parkoviště stře-
žit, takže zmíněnou ceduli je možno považovat za 
nepříliš šťastně formulovanou, nicméně jedno-
značně vyznívající informaci o tom, že parkoviště 
není provozováno jako hlídané. Lze proto dospět k 
závěru, že provozovatel nehlídaného parkoviště 
není k náhradě škody povinen.

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

Mgr. Bc. Tomáš Flögel

Nejen v Čáslavi, ale i v jejím okolí se starají o neustá-
lý rozvoj svých obcí. Příkladem může být blízká obec 
Církvice, kde se nedávno sešli hosté slavnostní akce, 
která završila snahu o zajištění většího klidu a 
bezpečí místních obyvatel v souvislosti s možným 
zatopením jejich pozemků či dokonce obydlí. 

„V pondělí 20. 3. 2017 bylo v obci Církvice 
zkolaudováno a předáno do užívání vodní stavební 
dílo, které bylo pořízeno s přispěním Středočeské-
ho kraje za necelých 6 milionů korun, a to z Protipo-
vodňového fondu. 

Stavba je určena jako „Zkapacitnění stávajícího 
jezu na říčce Klejnárce“, kde při zvý-
šené hladině toku dochází k vylití z 
břehu a následnému zatopení po-
zemků, zahrad a i nemovitostí. Slav-
nostního uvedení do provozu se 
zúčastnil Ing. Milan Urban, Ing. Hele-
na Fridrichová z MěÚ Kutná Hora, 
odbor životní prostředí, Ing. Milan 
Točík za zhotovitele stavby z Polabské 
stavební s.r.o. a starosta obce Círk-
vice Jiří Volenec,“ informovalo vedení 
obce, jejíž obyvatelé mohou mít nyní 
klidnější spaní.                                                         
                                                            TZ

SLAVNOSTNÍ AKCE V CÍRKVICI

MĚSTSKÉ LÁZNĚ 

KONČÍ SVŮJ PROVOZ 

S KONCEM MĚSÍCE DUBNA.

VE SPORTOVNÍM AREÁLU VE VODRANTECH 

PRO (JIŽ UPLYNULOU) SEZÓNU

PROVOZ LETNÍHO KOUPALIŠTĚ BUDE ZAHÁJEN
JEŠTĚ PŘED ZAČÁTKEM LETNÍCH PRÁZDNIN.
O PŘESNÉM TERMÍNU BUDEME INFORMOVAT 
V ČERVNOVÉM VYDÁNÍ ČÁSLAVSKÝCH NOVIN.

POŽEHNÁNÍ PRAPORU MĚSTA
Od první poloviny měsíce dubna 
vlaje na historické budově čáslavské 
radnice nový prapor města. Vedení 
Čáslavi jej nechalo zhotovit podle 
stávajícího praporu, který byl 
doposud uložen na městském úřadu. 
Jeden takový je již několik let umís-
těn také na Otakarově baště v ulici 
Klimenta Čermáka a v tomto roce 
došlo i na jeho obnovu. 

Prapor, který můžeme nyní vidět 
na budově městského úřadu na 
Žižkově náměstí je (oproti staršímu 
praporu) vyroben z materiálu, který 

zaujímá jednu třetinu délky a tři čtvrtiny šířky listu. odolává případné nepřízni počasí a je tak možné jej 
Poměr šířky k délce listu je 2:3“. využívat v exteriéru. 

Před prvním využitím nového praporu se mu Město Čáslav má svůj prapor poměrně krátce. 
dostalo malé slavnosti v kostele svatých Petra a Jeho v současnosti využívaná podoba byla schvále-
Pavla, kde mu požehnal místní farář Bohuslav Stařík. na Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České 
Při krátkém obřadu, jehož se za vedení města republiky v roce 1993. Podle vexilologického 
zúčastnil jak jeho starosta, inženýr Jaromír Strnad, vyjádření se jedná o „modrý list s bílým dvouoca-
tak i místostarosta, magistr Daniel Mikš.sým lvem se zlatou zbrojí. Lev ve středu listu 

„Pan Mgr. Bohuslav Stařík, farář katolické církve 
v kostele sv. Petra a Pavla pronesl Žehnací modlitbu 
nad novým praporem města: ́ Požehnej všem, které 
spojuje toto znamení, aby byli nositeli jednoty, 
vzájemné pomoci a pokoje.´ Poté byl prapor 
pokropen svěcenou vodou a pan farář požehnal i 
všem, kteří se o město starají,“ řekl místostarosta 
města s dovětkem, že podoba městského praporu 
podle dostupných informací vychází z tak zvané 
Otakarovské vlajky. Stejný motiv můžeme najít jako 
součást městského znaku.                                        zn
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OPRAVDU PROVOZOVATELÉ ZA ODLOŽENÉ 
KABÁTY ČI ZAPARKOVANÁ AUTA NERUČÍ?

Do soutěže s mnohaletou tradicí, Středoškolské 
odborné činnosti (SOČ), se letos rozhodli přihlásit 
naši dva studenti 3. ročníku oboru strojírenství z 
VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Michal Houfek a Matěj 
Reichman. Oba řešili témata, u kterých využívali 
nové technologie - modelování a 3D tisk. 

Oběma studentům VOŠ, SPŠ a OA Čáslav 
gratulujeme k tomuto výbornému výsledku.

Michal Houfek se představil s prací na téma „3D 
model a 3D tisk letadla Boeing 777“ a Matěj Re-
ichman zpracoval téma „Modelování tanku Sturm-
tiger“.  Oba žáci se museli prokousat samostudiem 
pro ně nového programu Autodesk Inventor a ná-
sledně jej prakticky využít při splnění cílů své práce. 
Fyzickým výstupem obou prací byl 3D model, který 
byl výrobkem 3D školní tiskárny. Vybraná témata 
obhajovali formou prezentací před hodnotící ko-
misí. 

V krajském kole SOČ konaném na Střední prů-
myslové škole v Kladně se v oblasti Strojírenství, 
hutnictví, doprava a průmyslový design umístil Mi-
chal Houfek celkově na druhém místě a Matěj 
Reichman obsadil místo třetí. Kromě výborného 
umístění a vzorné reprezentace školy je nutné zdů-
raznit, že práce na tématech i účast v krajské soutěži 
oběma studentům přinesla nové zkušenosti do bu-
doucího studia a následné praxe. Ing. Vlastimil Andrle, učitel technických předmětů

ÚSPĚCH STUDENTŮ SPŠ ČÁSLAV V KRAJSKÉM KOLE SOČ

S blížícím se závěrem školního roku přichází opět 
období rekapitulací a zároveň nového plánování. 
Prostřednictvím tohoto článku bychom vás chtěli 
přizvat ke sdílení dění ve škole v nedávných měsí-
cích a také vás informovat o našich plánech.  Akcí 
bylo hodně, a tak jsme vybrali to nejzajímavější z 
posledních dvou měsíců.

py. Řada žáků zvolila po-
hybové aktivity, např. pla-
vání v plaveckém bazénu, 
in-line bruslení na čás-
lavské cyklostezce, volej-
bal a florbal v tělocvičně 
školy. Někteří se vydali do 

V dubnu jsme se zaměřili především na ochranu městské knihovny, se kte-
životního prostředí a zdravý životní styl. K našim tra- rou škola často spolupra-
dičním aktivitám patří Den Země. Třetí třídy vyjely cuje. Letos byl součástí 
do Kolína na jeho dvanáctý ročník. Pro děti tam byly projektů také preventivní 
připravené hry a kvízy s tématikou biologie, eko- program pořádaný krajs-
logie, výtvarné dílničky, pohybové atrakce a mobilní kou hygienickou stanicí 
planetárium. Naši žáci se pustili do dalšího úkolu zaměřený na dodržování 
soutěže Recyklohraní  zacíleného na využití alter- hygienických zásad v pre-
nativních zdrojů energie. V rámci úkolu si vyrobili venci nemocí. 
malé větrníky, což bylo pro některé manuálně méně I díky projektové vý-
zručné trochu náročné. Odměnou jim byla alespoň uce a také exkurzím do za-
fungující hračka, na které viděli, jak pracuje vítr. jímavých míst (v poslední 

Celoškolní dubnovou akcí se stal projektový den době jmenujme alespoň exkurzi do centra IQ Lan- diční přípravu výjezdů žáků do německy a anglicky 
s tématikou zdravého životního stylu.  A tak se obje- dia pro popularizaci vědy) jsme získali také v letoš- mluvících zemí. Při procházce v parku Vodranty 
vila témata se zásadami zdravého způsobu života, ním roce velmi pěkná umístění v okresních kolech můžete vidět naše žáky při sportovních aktivitách v 
zdravé stravy, nechyběl pohyb a relaxace a také olympiád. První místo v matematické olympiádě rámci sportovního dne anebo dne ochrany člověka 
ochrana člověka za mimořádných událostí. Žáci vy- obsadila Kateřina Tekverková, v dějepisné olympiá- za mimořádných událostí. Rada rodičů naše žáky 
užili svých znalostí především z přírodovědných dě Veronika Dušková, dále druhá místa v olympiádě odmění za jejich významnější úspěchy. Pro naše 
předmětů, ale mnozí si také vzpomněli na poutavé z českého jazyka Kryštof Vrhel, v konverzaci z ně- budoucí prvňáčky a jejich rodiče připravujeme 
ukázky a zajímavé vyprávění hasičů z hasičské sta- meckého jazyka Eliška Nováková a v zeměpisné červnovou dílničku a také se budeme loučit s 
nice v Čáslavi z nedávné návštěvy v rámci dne otev- olympiádě Natálie Moravcová. deváťáky. 
řených dveří. Při projektech žáci pod vedením učite- Žáci z osmých a také devátých ročníků se podí- Podrobnější zprávy z dalších událostí a akcí 
lů zpracovali různé plakáty, grafy, myšlenkové ma- vali v rámci přípravy na volbu povolání do Škodovky školy si můžete přečíst na našich webových 

v Mladé Boleslavi. Prohlédli si nejen stránkách www.1zscaslav.cz, kde v závěru roku 
moderní prostředí výroby, ale i její mu- přibude i přání prožití hezkých prázdnin všem 
zeum. Pro více umělecky zaměřené školákům a příjemné prožití dovolené všem 
byla zajímavou volbou výstava součas- učitelům. A budeme zase očekávat další školní rok. 
ného umění v Městské knihovně v Pra- Přejeme všem školám, aby byl pro ně stejně 
ze, kde žáci měli možnost zapojit se do úspěšný a aktivní, tak jako byl pro naši školu tento, 
výtvarné tvorby. pomalu končící školní rok.  

A co nás čeká v nadcházejícím ob-
dobí? Na podporu jazykových doved-
ností našich žáků vyučující zahájili tra-

Mgr. J. Vostrovský a Ing. Mgr. J. Vítková
vedení ZŠ Čáslav, Masarykova

STŘÍPKY ZE ZŠ MASARYKOVA V ČÁSLAVI 

Vítáme všechny maminky, tatínky a prarodiče s 
dětmi v RC Kopretina - Kostelní nám. 186, Čáslav. 

1. 6. od 9 hod. do 12 hod.

20. 6. Od 16 hod.

22. 6. 

Od 26. 6. do 30. 6.

Nabízíme: programy pro rodiče, prarodiče s dětmi; 
vzdělávací programy; jazykové kurzy; tvořivou 
dílnu; hlídání dětí, volnou hernu, jednorázové akce; 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; 
služby pro pěstouny; dobrovolnictví.
Otevírací doba centra:
PO - PÁ 8:00 - 12:00 
Hlídání dětí: dle individuální konzultace
Denně v odpoledních hodinách převádění dětí do 
DDM a ZUŠ dle požadavků a potřeb rodičů. 

 Dětský den na Kostelním 
náměstí

 ukončení školního roku s 
posezením a opékáním na zahradě (nutná 
rezervace)

Sladká tečka na závěr aneb dortové tvoření od 
9 hod.

 zavřeno z provozních důvodů, 
převody probíhají.
Kapacita Týdnů prázdninových aktivit je naplněna! 
Krásné prázdniny!
Informace: www.kh.charita.cz, Facebook,  
tel. 327 323 327, 733 741 171, 731 604 610.
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Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická sestra a její děti a zkrátka je s touto školou celá moje 
Čáslav - to je pojem, který v našem městě zná každý. rodina velmi úzce spojena.
Stejně jako budova, dobrá pověst školy i nespočet 
zážitků, které si odtud studenti odnášejí, patří k její 
historii již plných dvacet pět let také stále stejný 
ředitel, doktor Zdeněk Sejček. A právě s ním jsme - Jak vypadala? Úplně jinak. V přízemí měla třídy 
při příležitosti jeho odchodu do důchodu - hovořili o základní škola (protože střední škola byla počtem 
škole, jejím chodu i studentech a jejich proměnách žáků i počtem tříd menší), bylo zde jen čtyřleté 
v průběhu minulého čtvrtstoletí. Ohlédnutí je to gymnázium, po dvou až třech třídách v jednom 
jistě velmi zajímavé. ročníku, tedy škola byla v porovnání se současností 

přibližně poloviční. Velmi se škola změnila za pana 
ředitele Vyhnánka, kdy došlo k modernizacím a 
opravám a podobně - to jsou jeho velké zásluhy. Za 
posledních 25 let se nám potom podařilo školu 
přistavět - celé křídlo, tedy šatny a nad nimi tři 
učebny a kabinet, bývalé kotle na uhlí jsme vyměnili 
za plynové topení, podařilo se nám postavit aulu, 
protože škola v minulosti neměla prostor, kde by se 
mohlo shromáždit více jak - dejme tomu - padesát 
lidí... Velkou radost mám nyní z nové fasády, po níž 
budova, která dlouhodobě velmi trpí silným 
provozem v Masarykově ulici, dlouho volala. 
Mnohé z uvedených úprav bylo možné provést díky 
tomu, že jsme měli štěstí, „chytli“ a využili jsme pro 
školství šťastná devadesátá léta, která byla z tohoto 
pohledu poměrně štědrá. Tuto dobu jsme 
neprospali, zrealizovali jsme zmiňovanou snad mohu nyní říci, že škola má vše co potřebuje. 
přístavbu, vybudovali aulu a tak dále. Ani to by ale nebylo nic platné bez učitelů, kteří 

jsou odborníky ve svém oboru. Mohu konstatovat, 
že takoví zde jsou a věřím, že i v dalších letech 
budou. Jsme totiž nyní na vrcholu vlny generační 
obměny pedagogického sboru, kdy mnozí z 
dnešních pedagogů sem nastupovali ještě dříve než 
já a nyní je tedy logicky čeká zasloužený odpočinek. 
Jde hlavně o učitele, o něž byl sbor rozšířen po 
vzniku pedagogické části školy (v roce 1975 - pozn. 
red.). Přicházejí sem tedy mladí učitelé a já osobně 
jsem velmi rád, že se sem v roli učitelů často vrací 
naši bývalí studenti, které dobře znám z minulých 
let, vím, co od nich mohu očekávat. Pokud byli 
spolehliví, komunikativní a pečliví v době studií, lze 

Je to hlavně tím, že očekávat, že se stejným způsobem budou stavět i k 
protože zde celý život učil můj jsme se zapojili do řady projektů Evropské unie, díky práci. Ze zkušeností vím, že se člověk v tomto 

táta, studoval jsem tu já, moje žena, naše děti, moje čemuž jsme získali mnoho moderního vybavení a ohledu v průběhu času příliš nemění. Tím ale 
rozhodně nechci říci, že jiní uchazeči o zaměstnání 
než bývalí studenti naší školy nemají šanci nebo 
nejsou přijímáni. Jistě jsou také velmi dobře 
připraveni na svoje povolání a mohou se stát 
členem našeho sboru. 

 
Přiznávám, že mám velmi špatnou paměť na 

čísla a někdy i na jména, ale mám naopak výbornou 
paměť na obličeje. Pokud někoho někdy vidím, tak i 
když ho potkám při jiné příležitosti, zaregistruji, že 
vidím známou tvář, poznám ho. Jestliže jsem s 
takovým člověkem jednal když například přišel 
žádat o místo, promítl jsem si, že jej znám a vybavil 
jsem si také přibližně v jaké souvislosti. To jsem vždy 
považoval ve své práci za velkou výhodu. Jako 
ředitel, který má spoustu dalších úkolů, může 
člověk učit relativně málo, takže jsem při hodinách 
osobně poznal jen minimum studentů. Jinak - jako 
asi každý ředitel - znám ty nejlepší a ty nejhorší. 
Když se mě tedy někdo ptal: „Co ten náš kluk?“, říkal 
jsem: Je to dobré - neznám ho... 

Budovu gymnázia tedy znáte opravdu důk-
ladně. Jak vypadala například v době Vašeho dětství 
ve srovnání se současností?

S koncem tohoto školního roku končí také Vaše 
celoživotní aktivní pedagogická kariéra. Ačkoliv se 
to zdá být neuvěřitelné, míříte do důchodu. Mohl 
byste se tedy, prosím, ohlédnout za uplynulými 
roky? Bylo Vaše „učitelování“ spojeno jen s 
čáslavským gymnáziem?

Jaké cesty Vás tedy následně přivedly na 
čáslavské gymnázium? 

Škola - to nejsou jen prostory, ale i jejich 
vybavení. 

Říkáte, že bývalé (tedy patrně i ty současné) 
studenty školy znáte. Je možné z pozice ředitele 
vnímat každého jednoho z nich?

Na zdejším gymnáziu jsem působil od léta 1989 
nejprve jako učitel a posledních pětadvacet let jako 
jeho ředitel. Učím samozřejmě ještě déle - po 
ukončení vlastních studií jsem nejprve dvanáct let 
působil na základní škole - a to jeden rok na ZŠ 
Čáslav - náměstí, jeden rok v Ronově a zbylých 
deset let v Třemošnici. Dokonce mám zkušenost i s 
výukou na prvním stupni...

Ta cesta začala již ve velmi útlém dětství, kdy 
jsem do této budovy docházel za svým otcem, který 
zde také učil. Někdy v té době začalo být mým cílem 
zde také pracovat. Prožil jsem tady svoje vlastní Rozhodně. A je logické, že stejně jako došlo k 
středoškolská léta a vždy jsem se sem rád vracel. V velkým změnám v samotné podobě školy, není 
okamžiku, kdy se zde v létě roku 1989 uvolnilo místo možné porovnávat úroveň jejího vybavení před 
a tehdejší ředitel Vyhnánek mě o tom informoval, desítkami let a nyní. Ještě v době, kdy jsem 
neměl jsem o čem přemýšlet... Byl to můj splněný nastupoval do funkce ředitele byly základním 
sen. O tři roky později, když on sám odcházel do vybavením tříd tabule a křída. O počítačích jsme ani 
důchodu, jsem se přihlásil do výběrového řízení, nehovořili. Dnes jsou všechny učebny napojené do 
které jsem úspěšně absolvoval a od té doby školu sítě, jsou vybaveny počítačovými stanicemi pro 
řídím - samozřejmě s pomocí mnoha dalších velmi učitele i pro žáky. Běžnou součástí tříd jsou tak 
spolehlivých lidí. zvané interaktivní tabule, které pomáhají ve výuce, 

K této škole mám celkově velmi osobní a citový a v majetku školy je také množství další techniky, 
vztah - vždyť, jak jsem již poznamenal - znám ji  nových exponátů i pomůcek. 
opravdu odmalička, 

SPLNĚNÝ SEN ZDEŇKA SEJČKA
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Bere takové studentské 
zkoušky učitel po letech 
praxe jinak než na počátku 
kariéry? 

Znáte tedy hlavně ty nejlepší a nejhorší - jaký je 
jejich poměr a mění se nějak v čase? 

Vraťme se nyní k této střední škole jako takové. 
O čáslavském gymnáziu se často mluví jako o jed-

Nemáte tedy, jako mnozí jiní, pocit, že by dnešní nom z nejtěžších v regionu. Jak to z pozice jeho 
mládež byla výrazně horší než například naše dlouholetého ředitele vnímáte?
generace v jejich věku? 

Čáslavské gymnázium nabízí dokonce i osmileté 
studium, kam nastupují děti (skutečně tedy ještě 
poměrně malé děti) po ukončení páté třídy základní 
školy. Druhý stupeň tedy vlastně absolvují již na 
střední škole. Jaký je Váš osobní názor na toto 
studium? 

V průběhu let se tedy mění všechny „složky“, 
které se podílí na chodu školy. Mění se tedy i vztahy 
mezi nimi?

Doposud jsme hovořili převážně o gymnáziu.   
V budově, jejíž chod již dvacet pět let řídíte, ale sídlí 

Svým způsobem je ale asi normální, že žáci také střední odborná škola pedagogická, která na 
zkoušejí, kam až mohou zajít. To známe již z mi- budoucí profesi připravuje hlavně mladé učitelky 
nulosti, ostatně se tomuto tématu nevyhýbají na- mateřských škol... 
příklad ani filmy pro pamětníky.

dobější problém, kdy si uči- nástupu na takovouto školu. Problém většinou ne-
tel hůře buduje tolik pot- spočívá v tom, jací žáci k nám chodí nebo to, že toho 
řebnou přirozenou autori- umí málo ze základních škol. Nám a tedy i žákům 
tu.  samotným vadí hlavně to, že nemají soustavné ná-

vyky se učit. Sem přijdou děti, které mají na základní 
škole většinou samé jedničky nebo pár dvojek prak-
ticky bez větší přípravy. A najednou se diví, že se 
musí opravdu každý den připravovat, srovnat si vě-

To asi ano. Budu-li ho- ci, podívat se na každý předmět. Na to nejsou zvyklí 
vořit o sobě, vzhledem k za- a to je horší, než když jim chybí nějaké vědomosti. 
měření naší školy, respek- Jenže to je třeba získávat od první třídy. Některé 
tive její pedagogické části, základní školy se dokonce chlubí tím, že dětem vů-
dostal jsem se do školek, bec nedávají domácí úkoly, že je to všechno stih-
sám jsem učil na základní nout naučit ve škole. Tady ale potom vzniká prob-
škole (dokonce jeden rok  l ém , protože domácí úkol nemá dítě zaměstnat na 
i ve třetí třídě). Mám tedy hodinu, dvě, tři, ale je zadáván proto, aby se žáci 
zkušenosti jak z předškol- zamysleli nad tím, co měli minulou hodinu, aby se 

ních zařízení, z prvního i druhého stupně škol zák- připravili na druhý den a jestli napíše pět vět do seši-
ladních, ze třetího - tedy středoškolského - stupně a tu, úplně to stačí. Opravdu nemá smysl zadávat 

Myslím si, že ten počet těch opravdu pro pedagogickou fakultu jsem dělal vedoucího zá- dlouhé psaní nebo učení nazpaměť. I když třeba 
výjimečných i těch kteří jsou slabší, je přibližně věrečných prací. V současné době mě tedy hned tak slovíčka z cizích jazyků se naučit musí. Myslím si, že  
konstantní už od mých studentských let, ale jsou nějaká situace nevyvede z míry.  i to, že rodiče v první, ve druhé třídě dělají úkoly se 
samozřejmě úplně jiní. Nechci říkat, že jsou horší svými dětmi, je dobře, protože vědí, jak ty děti 
nebo lepší, ale jsou zkrátka jiní. reagují, jak se k tomu staví, jestli je to baví nebo 

nebaví... Společná práce s rodiči je nesmírně 
důležitá a ačkoliv tomu nemusí každý věřit, návyky 

Já osobně neznám lehké gymnázium, a to nejen získané v první třídě mohou dětem pomoci i ve stu-
Mám štěstí, že my tady nemáme výrazné v okolí. Pokud má mít gymnázium svoji určitou úro- diu na střední škole a potom jim nemusí připadat 

problémy s kázní, jistě že občas někdo trochu veň, nemůže to být lehká škola. Sem se lidi nechodí množství učiva na gymnáziu nezvládnutelné. 
kličkuje, má problémy s absencí nebo tak, ale jinak bavit. Samozřejmě je výborné, že jsou tady kama-
že bychom měli nějaké vážné kázeňské problémy, to rádi, je dobře, když i učitel někdy studenty v hodině 
ne. Je to ale určitě dáno také tím, že na naši školu pobaví, ale lehká škola to být nemůže, to již vychází 
chodí lidé, kteří nejenže chtějí „nějak“ získat z podstaty tohoto studia, které má být ze všech 
maturitu, ale jde jim o to, aby se potom také někam středních škol nejobsažnější. Ostatně třeba gymná-
dostali na vysokou školu, chtějí postoupit dál. Jsou zium v Kutné Hoře rozhodně není lehké, chru-
jiní - když to srovnávám s dobou mého studia, jsou dimské, kolínské a tak dále.. Já ta gymnázia znám 
jiné děti, ale jsou jiní i rodiče a jsou také úplně jiní mimo jiné i s ohledem na různé výsledky třeba ma-
učitelé. Zkrátka se ta situace naprosto změnila a je turit a tak a mohu říci, že je to porovnatelné. 
to jiné. Jiné jsou vztahy - zase neříkám, že jsou horší, Na gymnáziu ale nejde o to mít samé jedničky 
ale jsou jiné. Asi není možné vše objektivně po- (pokud je někdo má, pak samozřejmě smekám), ale 
rovnat. jde o to něco se naučit a být schopen dalšího vzdě-

lávání, dostat se někam dál a také tam uspět. To je 
náš společný cíl a také radost v momentě, kdy se to 
podaří. 

Zmenšuje se odstup učitelů od žáků i naopak,  Těžké chvíle prožívají někteří žáci zvláště po 
což ale já uznávám jen do určité míry. Nejsem 
zastáncem teorie, že učitel je vlastně takový starší studijní typ, je pro něj tento 
kamarád, jenž má jen usměrňovat mladé lidi, kteří typ gymnázia ideální, a to i přesto, že třeba mohou 
sami vědí, co je pro ně nejlepší. Pokud to beru podle mít z některých předmětů místo jedniček trojky... 
sebe, já jsem určitě ve věku středoškoláka nevěděl, Nakonec se studenti i s takovými známkami velmi 
co je pro mě nejlepší. Učitel není kamarád, je to uči- dobře uplatní v dalším studiu na vysoké škole. 
tel. Učitel, který ale nemusí mít vždy pravdu a pak je Pokud chce žák dále na vysoké škole studovat 
možné mu oponovat, to je v pořádku. Je ale hranice, biologii, není nutné, aby měl na gymnáziu například 
přes kterou by neměli ani žáci, ale ani rodiče jít. Ta- z matematiky jedničku. Vždyť vysoké školy zpravidla 
kový spor vždy nakonec poškodí dítě, protože se mu ani nechtějí vidět, jak žák udělal maturitu, stačí 
zbourá žebříček autorit. Je samozřejmě ideální, skutečnost, že maturitu má a hlavně má kvalitní vě-
když má učitel přirozenou autoritu, kterou ale není domostní základ v oboru, kterému se chce věnovat. 
možné získat „terorem“, ale tím, že je neustále ve 
střehu a vzdělaný.

Pedagogická část je již od roku 1975 nedílnou 
Tomu samozřejmě rozumím, je to z lidského součástí školy a já si myslím, že je to velmi pros-

hlediska normální a pochopitelné. Určitě, když přij- pěšné pro všechny. Žáci gymnázia mají možnost 
de nová mladá kolegyně, žáci zkoušejí, co tak zvaně alespoň částečně nahlédnout do jiného oboru díky 
vydrží. Stejné to bylo za našeho dětství a mládí a i já svým známým z pedagogické školy a budoucí uči-
jsme si prošel takovým testem, když jsem nastoupil telé a učitelky zase mohou využívat zázemí gym-
jako mladý učitel v pětadvaceti letech. V tu chvíli ale názia. Určitým propojením obou škol je studijní o-
musí být člověk profesionál a nástrahy zvládnout. bor pedagogické lyceum, které žákům nabízí kromě 
Pokud se to nepodaří, může vzniknout dlouho- vzdělávání v pedagogickém směru také více 

Mám-li mluvit opravdu zcela upřímně, musím 
říci, že osm let je poměrně hodně. Pokud bych si 
mohl vybrat, horoval bych pro gymnázia šestiletá, 
která jsou v současné době ale v útlumu. Na druhou 
stranu pro studijní typy dětí osmiletá gymnázia 
určitě vhodná jsou. Pro zvláště nadané nebo ctižá-
dostivé děti jsou poslední ročníky na základní škole 
problematické z toho pohledu, že se stávají pre-
mianty třídy prakticky bez práce, bez učení, bez pří-
pravy. Jakmile potom nastoupí například na ná-
ročnější střední školu, mohou s takovým přístupem 
narazit. Je-li tedy dítě 
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všeobecných předmětů a jeho absolventi jsou tak když jsem sem nastoupil jako učitel, v kanceláři byly 
ještě lépe připraveni k dalšímu studiu na vysoké dvě, v době, kdy jsem začal ředitelovat, v kanceláři 
škole pedagogického zaměření. Stejně jako úspěchy byly tři, teď  končím, v kanceláři jsou čtyři, mám dva 
studentů gymnázia nás samozřejmě těší dobré zástupce a máme co dělat, abychom zvládli papíry. 
výsledky studentů pedagogické školy. Je to obrovská administrativa, skrz kterou není vidět Samozřejmě počítám s tím, že vše připravím 

na to, co má škola dělat na prvním místě. Pořád ně- tak, aby nový ředitel mohl školu k 1. červenci převzít 
co ruší v přímé práci se studenty. Jen maturitní bez problémů a už nyní se s ním o některých věcech 

Ano, hodně - a to nejen prostory, v nichž se po- zkoušky z úředního hlediska připravujeme prakticky radím. Jeho vizi v podstatě neznám, ale je to mladý 
hybujeme. Pokud nepočítám speciální pedagogické již od září. člověk, jeho oborem jsou informační technologie, 
předměty, které se učí jen na jedné škole, tak vše- škola i z této stránky modernizaci ještě potřebuje, 
obecnépředměty vyučují ti samí lidé na obou ško- ke změnám jistě dojde a já věřím, že to určitě půjde. 
lách - sbory jsou propojeny. Bylo to tak již v době, Vidím, co by bylo ještě potřeba, dokonce jsem 
kdy jsem sem nastoupil a já osobně to považuji za Hlavní je naučit se z pozice ředitele správně de- sepsal i určitý seznam doporučení,kde jsem uvedl 
velmi přínosné pro všechny. legovat funkce a úkoly - pověřit ty správné lidi správ- akce, o nichž si myslím, že by měly být během prv-

nými úkoly a nechávat si pouze úkoly, které z nej- ních měsíců zrealizovány. Rozhodnutí ale bude již na 
různějších důvodů nemůže zařídit nikdo jiný. Na to magistru Tichém, který má pro svoji novou pozici 
je potřeba mít takový sbor, který znáte nejen jako odpovídající vzdělání, ve škole působí již mnoho let, 
kolegy, ale i jako podřízené. Dobře jsem věděl, že zná své kolegy - nově tedy podřízené, z hlediska de-
jsou úkoly, o nichž předem vím, komu budou sedět, mografického jej už nečeká propad. Jeho prvním 
protože tomu tématu rozumí. Je dobré, dokonce velkým úkolem bude výběr zástupců. Já osobně 

Mění se podle celkové situace ve společnosti. bych řekl, že nezbytné, když má kolem sebe člověk jsem měl prakticky po celou dobu stále stejné dva 
Například před několika lety nastal útlum zájmu o  lidi, kterým může věřit a ví, že to dělají poctivě a sa- zástupce, kteří v podstatě obsáhli vše, co bylo po-
medicínu, což se nyní znovu obrací - vidím určitou mozřejmě sbor, v němž jsou tahouni, na které se třeba. Pan Borský byl vynikající administrátor a pan 
souvislost s tehdejšími protesty ve zdravotnictví. může kdykoliv obrátit a může jim věřit. A takoví lidé Andrle byl schopen operativně zařídit vše, co bylo 
Největší zájem je samozřejmě o lukrativní obory, ja- na této škole jsou. Ostatně - pokud bych řekl, že jsou třeba, zná lidi, ví, kam zavolat, když je problém na-
ko je právo, medicína a podobně, což je ale z deva- tady neschopní učitelé, řekl bych vlastně, že jsem je příklad s vodou... Já jsem vždy jednal za školu tam, 
desáti procent také otázka rodinné tradice. Bu- špatně vybral. kde bylo třeba přítomnosti ředitele.
deme-li hovořit o absolventech střední pedago- Chtěl bych tedy při této příležitosti velmi podě-
gické školy, tak ti samozřejmě většinou míří dále do  kovat všem svým spolupracovníkům, s nimiž jsem 
této sféry, i když i zde se najdou výjimky. Současní To určitě ne, jak jsem říkal, při výběru jednot- se zde setkal. Musím říci, že mi hodně pomohlo i 
studenti mají určité štěstí v tom, že se narodili v tak livých učitelů jsem měl možnost se často řídit vlast- město, ačkoliv není zřizovatelem školy. 
zvaně slabých ročnících a úspěšnost v přijetí na vy- ními zkušenostmi, což se osvědčilo. Je ale pravda, že 
soké školy je nyní obrovská. Demografický propad, v porovnání s minulostí jsou i pracovní vztahy ve 
který již postupně prošel základními a pak i střed- sboru nyní jiné, než bývaly. Je to i otázka rozdílného 
ními školami v čase postupuje a nyní jsou v krizi i finančního ohodnocení, omezeného prostoru pro 
vysoké školy, které dokonce dělají i náborové akce, ředitele v tomto směru cokoliv ovlivnit. Peněz je 
což v minulých letech rozhodně nebylo obvyklé. málo a výsledkem je mimo jiné velká feminizace ve 

školství. Muže technického zaměření - matematika, 
fyzika, výpočetní technika... za nabízené finance 
většinou nezískáte. Pokud má doma rodinu, ženu na 
mateřské s dítětem, tak bude hledat mnohem lépe 
placenou práci. Buď se to změní nebo až odejde 

 moje generace, tak to bude hodně špatné. 
Každopádně jsou to mladí lidé, kteří jsou velmi 

dobře vybaveni vědomostmi a jsou schopni se pro-
sadit zvláště v soukromé sféře, kde je dnes větší dů- Ano, tady muži jsou, na gymnázia je ještě možné 
raz než na diplom kladen na skutečnou kvalitu jed- je získat, už jen proto, že vědí, že budou jednat ve 
notlivých pracovníků. Dále se může jednat napří- většině s lidmi určitého zájmu o studium, ať již mezi 
klad o kreativní obory, kde je sice velmi vhodné mít žáky nebo mezi rodiči. Nejsou zde tak velké rozdíly 
teoretický základ, ale rozhodující je často talent a jako na některých jiných školách. Tato skutečnost 
dovednosti, které člověk, který není pro danou může někdy vyvážit i menší finanční ohodnocení. 
profesi přirozeně nadaný, ani sebedelším studiem Rozhodně tím ale nijak neútočím na roli žen ve 
nezíská.  školství. Velmi si jich vážím, ale vím, že i muži jsou 

zde velmi potřeba a jejich absence je na škodu.  

To je teď asi to nejsmutnější - osobně pociťuji, 
že školství je nyní celkově výrazně horší, systém je 
celkově horší. Systém českého školství byl již od 
Tereziánských dob propracovaný dobře a je škoda, 
že jsme po roce 1989 nevynechali jen politické věci, 
které do školy zkrátka nepatří, ale zbořili jsme celý Bývalý pan ředi-
systém, to mě osobně velmi mrzí. Doplatilo na to tel odešel ještě před mým nástu-
učňovské školství, spustil se obrovský boom střed- pem. Byla to zvláštní situace, byl 
ních škol, učebních oborů s maturitou, kde je kvalita jsem jmenován až po jeho odcho-
často diskutabilní. Do závratných výšin bohužel du, což ale mělo i svoje určité vý-
vzrostla administrativa, která k tomu patří. V roce hody. Musel jsem vše vstřebat „za 
1992 - 93 tehdejší ministr pan Adam říkal, že škole k pochodu“,  měl jsem k dispozici 
tomu, aby dobře fungovala, stačí dobře vedená tříd- (kromě nábytku) zcela prázdnou 
ní kniha a třídní výkaz - a podívejte se dnes. Když kancelář, kde jsem si všemusel 
jsem zde studoval já, tak pan ředitel měl jednoho zařídit vše podle svého uvážení. 
zástupce ředitele a úřednici na půl úvazku. Potom, Dnes vím, že to bylo dobře. 

Budete stejně postupovat i při předání funkce 
novému řediteli? (Od 1. července se má funkce ře-
ditele školy ujmout nově jmenovaný ředitel magistr 
David Tichý).

Obě školy jsou tedy pravděpodobně výrazně 
propojeny.

Může tedy ředitel vůbec zůstat v kontaktu se 
svým původním povoláním pedagoga nebo se z něj 
stává „pouze“ úředník a manager?

Většina maturantů se v současné době snaží o 
další studium na vysokých školách. Gymnázium je 
ostatně střední školou, která je přímo předurčena k 
přípravě mladých lidí pro tyto účely. Mění se v 
průběhu let spektrum vysokých škol, o které je mezi 
studenty největší zájem?  

Na pedagogický sbor si tedy rozhodně nestěžu-
jete...

Když jsem Vás žádala o tento rozhovor, s nadsáz-
kou jste jej označil za „nekrolog“. Toto slovo mi stále 
zní v hlavě a musím se přiznat, že mi velmi ztížilo vý-
běr otázek, protože Vaše loučení se školou určitě 
neznamená jen konec aktivní pedagogické kariéry, 
ale hlavně začátek jiného období - a neumím si 

Přesto - najdou se určitě i maturanti, ačkoliv jich představit nic jiného, než se bude jednat opět o ob-
není mnoho, kteří se z různých důvodů rozhodnou v dobí velmi aktivně využité. Můžete naznačit něk-
dalším studiu nepokračovat nebo ke studiu nastou- teré plány, které již nyní jistě máte?
pí a brzy pochopí, že si svůj život představují jinak. 
Jaké uplatnění má potom například absolvent gym-
názia?

Na čáslavském gymnáziu ale muži ve sboru své 
zastoupení mají.

Děkuji za rozhovor a do dalšího životního 
Jaký je Váš názor na celkovou situaci v součas- období přeji vše dobré.        

ném školství? Důvodem našeho setkání i celého rozhovoru  
bylo zhodnocení uplynulého 
čtvrtstoletí, po které byla tato ško-
la tak říkaje ve Vašich rukou. Vzpo-
mínáte si ještě na svoje první dny v 
této funkci?

Plány samozřejmě mám. Máme dvě vnoučata, 
kterým bych se chtěl aktivněji věnovat. Se ženou ta-
ké plánujeme cestování, i když mnohé cesty pod-
nikáme již nyní. A v neposlední řadě se budu věno-
vat zahradě, kterou mám velmi rád, nově jsem si ob-
líbil také rybaření. Chvíle strávené na břehu řeky ne-
bo rybníku jsou úžasným lékem na nervy. A pokud 
by bylo třeba například nárazově vypomoci ve ško-
le, nový ředitel bude vědět, že se na mě může obrá-
tit. Rozhodně se ale nebudu jakkoliv vměšovat do 
jejího vedení. To již bude v jeho kompetenci.

Velmi jasně. 

     
zn 
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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 1903 
- 1919, kdy v jejím čele stál pan JUDr. Jan Zimmer?

místo úředníků nejdříve nastěhovali ranění vojáci. 
V roce 1910 byl vedle kostela svaté Alžběty dokon-
čen okresní chorobinec s kapacitou sto osob. Téhož 
roku byly na základě změny stanov sloučeny sbírky 
Včely Čáslavské s muzejními sbírkami  Josefa Kau-
nického. Výsledkem této reorganizace bylo i pře-
jmenování muzea na Průmyslové, zemědělské a his-
torické muzeum královského města Čáslavě pro kraj 
Čáslavský. Stará pošta na náměstí přesídlila do nové 
budovy v dnešní Poštovní ulici a v roce 1911 si 
konečně postavili sokolové sokolovnu. Do soutěže 

JUDr. Jan Zimmer (1858-1938), rodák z Habrové bylo přihlášeno dvanáct návrhů, z nichž byl vybrán 
u Rychnova nad Kněžnou se usadil v Čáslavi v roce návrh pražského architekta Jana Vejrycha. Budova 
1889  jako advokát. Prakticky okamžitě se zapojil do sloužila nejen ke cvičení, ale pořádaly se zde i plesy 
veřejného života. Ještě téhož roku zasedl v okres- a filmová představení. Sokolské hnutí přispělo ke 
ním zastupitelstvu, v letech 1897 - 1919 byl jeho zvýšení zájmu o sport jako takový. Vznikala řada 
starostou. Od roku 1901 zastupoval Čáslav na zem sportovních klubů, v roce 1909 byl například zalo-
ském sněmu. Dlouhá léta stál v čele Spořitelny měs- žen fotbalový klub. Naopak cukrovarnictví zažívalo 
ta Čáslavě. Svou advokátní kancelář vedl až do roku na konci 19. století hlubokou krizi, která se projevo-
1935. V letech 1903 - 1919 byl starostou města. Byl vala postupným zánikem cukrovarů. Stejný osud 
také starostou Sokola, předsedou Čtenářské bese- pak postihl v roce 1907 i čáslavský cukrovar. V jeho 
dy, založil ve městě bruslařský klub a odbor Ústřed- areálu otevřel Emil Pick v roce 1910 Východočeskou 
ní Matice školské, byl zvolen předsedou tenisového továrnu na potraviny, později přejmenovanou na vojenského cvičiště u silnice na Drobovice. 13. září 
klubu. V roce 1936 ho město jmenovalo čestným Kosmos. téhož roku pak zaznamenal kronikář, že městem 
občanem. Od roku 1908 probíhala nákladná rekonstrukce projel Thomas Alva Edison. Nakolik tato návštěva 

děkanského chrámu sv. ovlivnila postoj městské rady k zavádění elektřiny, 
Petra a Pavla. Finančně můžeme jen spekulovat, faktem je, že v roce 1913 
ji zajišťovala Jednota přijala nabídku kolínské firmy Křižík a již v prosinci 
pro opravu chrámu sv. se poprvé rozsvítily v Čáslavi elektrické svítilny. 
Petra a Pavla. Ta nejdří- Elektřinou Čáslav zásobovala kolínská elektrárna. 
ve oslovila Ludvíka Láb- Přetrvávaly však dlouhodobé problémy, zejmé-
lera podílejícího se na na v zásobování vodou. Nedostatek vody zmiňuje 
opravách kutnohor- městská kronika prakticky každý rok. Řadu let se 
ských památek, nako- jednalo o nutnosti přístavby místního gymnázia. 
nec se ale rozhodla Dokonce padl i návrh postavit pro školu budovu no-
opravit čáslavský chrám vou, a to na místě zrušeného hřbitova u svaté Alžbě-
podle plánů architekta ty.  
Kamila Hilberta. Stavba 
postupně získávala „pů- Období prosperity bylo v roce 1914 přerušeno 
vodní“ gotickou podo- vypuknutím 1. světové války, která na dlouhou do-
bu. Byly odstraněny bu značně zkomplikovala život obyvatelům města. 
vnější omítky, snesena Městská rada v čele s dr. Zimmerem se musela 
střecha. Velkým překva- každodenně potýkat s řadou problémů, zejména 

Jaká byla Čáslav v době jeho starostování? Po- pením byl 21. 10. 1910 nález lidských kostí zazdě- zásobovacích, které přetrvaly i do poválečných let. 
čátek dvacátého století byl dobou rozvoje města, ných ve výklenku mariánské kaple. Diskuse o tom, Například kvůli nedostatku masa byly ještě v roce 
který se projevoval zejména intenzívní výstavbou. zda patří Janu Žižkovi z Trocnova, dodnes nedospěla 1919 zavedeny lístky na maso, tzv. masenky. V prv-
Na zlepšování prostředí ve městě se velmi podílel k jednoznačnému závěru.  V květnu následujícího ních poválečných volbách 15. 6. 1919, kterých se 
okrašlovací spolek, založený v roce 1892. Jeho zá- roku mohli obyvatelé Čáslavi obdivovat Jana poprvé účastnily i ženy, byl starostou města zvolen 
sluhou byly upraveny břehy Podměstského rybníka Kašpara, který přistál se svým 375 kg těžkým Ferdinand Prášek. 
a zřízena městská plovárna. V roce 1903 schválilo letadlem na improvizovaném letišti v prostoru 
zastupitelstvo výstavbu městské ply-
nárny a 10. října se ve městě poprvé 
rozsvítilo na 140 veřejných svítilen. Ve 
stejném roce získala Čáslav telefonické 
spojení. Majitelů telefonní linky bylo     
v roce 1908 již třicet tři, ostatní měli 
možnost si za poplatek 20 haléřů volat z 
poštovního úřadu. V tomto roce byla 
postavena nová budova evangelického 
učitelského ústavu a schváleno vybu-
dování objektu okresního soudu s věz-
nicí, který však byl dokončen až v prv-
ním roce Velké války a tak se do něj 

PhDr. Drahomíra Nováková

ÚŘAD

JUDR. JAN ZIMMER (ve funkci 1903 - 1919)

 I GALERIE
KRÁTKÁ EXKURZE DO DOBY STAROSTŮ, JEJICHŽ PODOBIZNY 
MŮŽEME VIDĚT NA CHODBÁCH MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Dr. Jablonský se zasloužil zejména o vybudování Dusíkova divadla, 
na které se sháněly prostředky již od roku 1867.

Dr. Jablonský byl také členem výboru, 
který usiloval o založení gymnázia

Kronikář zaznamenal významnou událost - návštěvu císaře Františka Josefa I. 
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Slavné zastupitelstvo!
Velectění pánové!
Důvěrou Vaší povolán na toto čestné místo, Vítám Vás, velectění pánové, v této 
první schůzi a kladu sobě za milou povinnost promluviti k Vám několik slov 
upřímných, abych jimi naznačil cestu, kterou v mém nesnadném úřadě kráčeti 
chci,a to jest ta samá, kterouž miláček nás všech, velectěný pan Dr. Jablonský 
nám naznačil, urovnal,a po které jsme až po dnes ku blahu obce a milené vlasti 
kráčeli. 

Úryvek projevu Ignáce Fialy při nástupu do funkce
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SOUTĚŽ  SE PO ROCE VRÁTILA DO ČÁSLAVISTRONGMAN

v zahradě Diakonie (ul. Jana Karafiáta)
Vystoupí orchestr 

Konzervatoře Pardubice

v sobotu 24. 6. 2017 od 16 hodin

Banda di feste 
vstup zdarma

Město Čáslav zve 
na 2. letošní promenádní koncert

V sobotu 20. května se opět přibližně 
po roce čáslavské náměstí proměnilo  
na několik hodin v kolbiště, na němž 
měřili svoje síly nejsilnější muži naší 
republiky i okolních zemí, v rámci sou-
těže Strongman. 

otevřených dveří na letecké základně, 
avšak ani tato skutečnost neměla na 
diváckou návštěvnost velký vliv. Ostat-
ně jen málokterý příznivec tohoto 
sportu by si nechal ujít podívanou na 
kvalitní výkony dvanáctky soutěžících 

Čáslaváci tuto soutěž poznali již mužů, kteří překonávají své vlastní 
před mnoha lety, a to díky aktivnímu hranice. Kdo jiný než oni by například 
zapojení jednoho z místních obyvatel, utáhl kamion vlastní silou, vyzdvihl do 
městského strážníka a siláka Jiřího Ža- výše kamennou kouli až o hmotnosti 
loudka, který se na akci Strongman po- sto šedesáti kilogramů či unesl na ra-
dílí jak organizačně, tak většinou i svý- menou více než čtyři sta kilogramů vá-
mi soutěžními výkony. V tomto roce žící kovovou konstrukci? 
však bohužel z pracovních důvodů na Vítězství si nakonec odvezl polský 
akci chyběl.  závodník Rafalt Kobylarz, na druhém 

Letošní ročník siláckého klání měl místě stanul Čestmír Šíma a bronz v 
velkého konkurenta v podobě Dne Čáslavi získal Jaroslav Švejda.             zn
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Dvacet šest kapel, z to čtyři zahraniční, to je pro-
gram letošního jubilejního 45. ročníku hudebního 
festivalu Banjo Jamboree v Čáslavi - Vodrantech. To 
nejlepší, co nabízí hudební žánr zvaný bluegrass, si 
právě v Čáslavi vychutnáme 16. a 17. června, pá-
teční program začíná v 18 hodin, sobotní v 10 hodin 
dopoledne. Na to, že bluegrass jako součást country 
music vznikl v USA kolem roku 1945, je popularita 
bluegrassu právě v Čechách neuvěřitelná, a proto 
patříme mezi bluegrassové velmoci, již od dob ka-
pel Greenhorn, Rangers, KTO a další.  

Bluegrassová asociace ČR, která je pořadatelem 
Banjo Jamboree, srdečně zve na letošní ročník a 
slibuje nevšední zážitek s velmi příjemnou muzikou, 
nejstarší evropský bluegrassový festival za návštěvu 
opravdu stojí.

Z domácí scény uslyšíme chomutovskou skupi-
nu Album, která festival v pátek zahajuje, druhým ú-
činkujícím je seskupení Acoustic De Formation, no-
vý projekt Jakuba Racka. Ostravsko reprezentuje 
kapela BlueRej, čtvrtým vystupujícím jsou legen-
dární Poutníci, následující BG Cwrkot se na české 
bluegrassové scéně pohybuje už hezkých 28 let. 
Jednou ze špiček české i evropské bluegrassové scé-
ny jsou G-runs 'n Roses, kapela holandského multi-
instrumentalisty a zpěváka, žijícího v ČR, Ralpha 
Schuta. Páteční večer zakončí legendární COP 

Premiéru v České republice budou letos mít dva vedený Míšou Leichtem. 
účinkující ze zahraničí. Prvním je britský zpěvák, Vzhledem k určité „kulatosti“ letošního ročníku takový malý festiválek kapel, kde si mezi sebou pře-
skladatel, kytarista a zejména famózní banjista Dan zahrají v sobotu dopoledne kapely, pamatující za- dáme zkušenosti a jeden od druhého se něco na-
Walsh, který vystoupí v pátek večer. Jeho hudba sta- čátky festivalu. Začínají Větráci, jejichž zesnulý ka- učíme. Tak jsem tedy 30. června 1973 uvedl v život, 
ví na základech britské, irské a americké lidové hud- pelník Honza Macák vzpomínal před lety: „S hraním společně s pár kamarády, bluegrassový festival Ban-
by, které propojuje svou brilantní hrou na banjo. bluegrassu tak, aby to bylo trochu podobné tomu, jo Jamboree, který se pak každoročně konal v mě-
Dalším vzácným zahraničním hostem je španělský co jsme slyšeli z desek, jsme měli nepředstavitelné síci červnu v Kopidlně. Vůbec jsem neměl tušení, že 
banjista Lluís Gómez a jeho skupina Barcelona potíže. Jak jsme zjistili, ostatní kapely také. Tehdy jsem vlastně první v Evropě, kdo touhle cestou dal 
Bluegrass Band, kterou uslyšíme v sobotu večer. mě napadla myšlenka udělat sraz banjistů a zároveň bluegrassu to, co si zasluhuje.“ Že se láska k muzice 

dědí dosvědčuje Honzův syn Marek, aktivní muzi-
kant a jeden z organizátorů festivalu, i dcera Hanka, 
která pomáhá s účetnictvím. Druhým pamětníkem 
jsou Pražce z Luk nad Jihlavou, skupina založená 
roku 1973. Následuje nadšený propagátor všemož-
ných banjových stylů, textař a zpěvák Honza Bican s 
kapelou Sešlí přátelé. Vzácným hostem ze Slo-
venska bude nejstarší slovenská bluegrassová 
kapela Krok, která vznikla už v letech 1970 - 1971 a 
pětici hrdinů uzavírá kapela Country Cocktail.  

Sobotní odpoledne otevřou znamenité Fámy 
Petra Kůse, následující kapela Goodwill působí na 
našich i zahraničních podiích od roku 2004. Ryzí tra-
dici reprezentuje Dřevěná Tráva, na opačné straně 
bluegrassové spektra najdeme skupinu New Ali-
quot Ondry Kozáka. Spojené Státy zastupuje letos 
americký písničkář z Louisiany Jimmy Bozeman se 
svou kapelou The Lazy Pigs, Severní Moravu re-
prezentují Vrtáci, kapela, která vznikla v roce 1975, 
z Vysočiny přijede skupina Stop Time. Pražský Blac-
kjack letos slaví dvacetileté výročí, progresivního 
banjistu a skladatele Svaťu Kotase a jeho SK Band 
asi netřeba představovat. Zpět k tradici nás vrátí 
Lusatian Grass a předposlední účinkující sobotního 
večera, skupina Nová Sekce, vznikla v roce 1988. 
Sobotní program zakončí skupina Sunny Side, která 
je u návštěvníků festivalu velmi oblíbená a po-
sluchačům nabízí i písně legendárních Greenhornů.

Organizátoři letos opět připravili také worksho-
py s výukou hry na jednotlivé nástroje, samozřej-
mostí festivalu jsou prodejní prezentace výrobců 
hudebních nástrojů a prodej CD a hudebního 
příslušenství, stejně tak i možnost stanování 
zdarma, občerstvení a možná i koupání. Nevšedním 
zážitkem bývají noční „sejšny“ muzikantů a spo-
lečné fotografování banjistů v sobotu odpoledne. 
Poděkování patří Městu Čáslav a všem mecenášům 
za podporu, kterou festivalu věnují a všem dobro-
volníkům, kteří s organizací BJ pomáhají. Záštitu 
nad festivalem přebírá už několik let velvyslanectví 
USA. 

Za organizátory BJ Pavel Brandejs a Jan Hejčl

FESTIVAL BANJO JAMBOREE 2017 V ČÁSLAVI
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V rámci Čáslavských slavností vystoupí skupina, je-
jíž popularita jistě přiláká mnoho fanoušků z okol-
ních vesnic a měst. Pořadatelé slavností se tuto ka-
pelu pokoušeli pozvat již minulý rok. V loňském ro-
ce to však i přes slibný průběh vyjednávání o kon-
certě skupiny ve městě nevyšlo. O to větší radost 
můžeme mít právě letos. Nejžádanější festivalová a 
klubová skupina v Čéské republice Sto zvířat zahraje 
na čáslavském náměstí.

Skupina Sto zvířat vznikla v roce 1990 a během 
své existence má za sebou více než 2 000 koncertů. 
Kapela hraje ve složení Jana Jelínková - zpěv, Jan 
Kalina - perkuse, zpěv, Jan Šobr - kytara, Wilco Vers-
teeg - baskytara, Petr Hostinský - klávesy, Jiří Hanz-
lík - barytonový saxofon, Martin Líska - pozoun, Pa-
vel Herzog - trubka, Mikoláš Nop - bicí. Baskytarista 
Wilco Versteeg, který do kapely přišel v roce 2003 a 
s kapelou natočil sedm alb, si našel čas a odpověděl 
nám na pár otázek.        

Hudba kapely je nejčastěji označována jedno-Wilco, pocházíte z Holandska, kde na světě se 
duše jako SKA. Vaši fanoušci však vědí, že tolik zvířat nejvíce cítíte doma?
se do jedné hudební škatulky nevejde. Kdo je hlav-
ním autorem hudby?

Měl jste někdy možnost navštívit Čáslav? 

Jak moc je těžké skloubit vedení klubu a hraní s Který hudební počin Vás v poslední době nejví-
jednou z nejúspěšnějších festivalových a klubových ce zaujal?
kapel v republice?

Kde hrajete raději? V klubech nebo na  festiva-
lech pod širým nebem?V Kutné Hoře vedete klub Česká 1. Mají podle 

Vás lidé v této oblasti ČR a celkově v celé ČR zájem o 
Poslední album Ministerstvo mýho nitra bylo muziku?

vydáno v roce 2015. Dokážete v tuto chvíli říci, kdy 
Kapela Sto Zvířat má na svém kontě obrovskou by se fanoušci mohli dočkat dalšího alba?

spoustu písní. Máte nějakou úplně nejoblíbenější 
zvířecí píseň? 

Koncertně jste velmi pilná skupina. Jak docílit 
toho, aby muzikanta v kapele nepohltil stereotyp a 
měl na pódiu stále upřímnou radost z hraní a dosta-
tek energie, kterou posluchačům pod podiem musí 
nabídnout?

Vzkázal byste něco fanouškům, ale také lidem, 
kteří Vás na koncertě na čáslavském náměstí uslyší 
poprvé?

ale komerčně nepříliš známé interprety i ze zahrani- písně jako Škola, Nikdy nic nebylo, Novgorod a další.
čí.

Lidé si k nám do klubu nejprve chodili posedět 
jako do klasické hospody, takže nepočítali s tím, že V Česku žiji už 17 let, takže doma se cítím tady, 
se zde víkendové a někdy i všední večery nesou ve mám tu rodinu, přátele, kapelu.
znamení koncertů, na které se platí vstup jako v kla- Hlavní autor hudby je náš zpěvák a perkusionis-
sickém hudebním klubu. Skutečných hudebních ta Honza Kalina. Stejně jako každý člen v kapele mo-Čáslav jsem navštívil dvakrát. Jednou to byla 
fanoušků, kteří si při požádání o peníze za vstup řek- hu i já jeho základní nápady měnit nebo upravovat. městská nemocnice, ale poté se jednalo o návštěvu 
li - „rádi si rozšíříme hudební obzory” mnoho neby- Často to vlastně ani z mé strany není potřeba, pro-příjemnějšího prostředí. Stavili jsme se s dětmi na 
lo, ale pomalu se to zlepšuje. tože máme s Honzou podobné hudební cítění. jednom z čáslavských hřišť. Na koncert v Čáslavi se 

velmi těším.
K městu Čáslav má celá zvířecí partička velice 

Každý rok mám v klubu více než osmdesát kon-vřelý vztah, protože se zde narodil a do obřích roz-
Tuto otázku pokládám i sám sobě a vždy dochá- certních vystoupení kapel z celého světa a mezi ni-měrů vyrůstal náš trombonista Martin Líska. U ně-

zím k závěru, že je to velmi náročné, ale když máte mi má každá něco do sebe. Jmenoval bych ale na-ho na chalupě v nedaleké obci Březí máme každé 
kolem sebe lidi, na které se můžete spolehnout, příklad italskou kapelu Veeblefetzer, Gypsy Ska léto soustředění kapely. Martin je také zakladate-
zvládnout to jde. Orquesta z Venezuely nebo nizozemské Kuhn Fu.lem - Čáslavákům jistě dobře známé - kapely Březo-

Z těch českých těžko vybrat. Nutno ale říci, že vanka.
česká scéna má výbornou kvalitu. Mám rád mnoho 

Určitě na festivalech, kde potkáte řadu zajíma- českých skupin, které mají svůj osobitý styl.
vých kapel a muzikantů.  Festivaly v ČR mají výbor-
nou úroveň.Z pohledu člověka, který vede pouze menší klub 

v Kutné Hoře, nemohu říci jaká je situace v celé ČR. 
Další řadové čistě zvířecí album v tuto chvíli ne-V Kutné Hoře byly začátky hodně těžké. Lidé pri-

ní aktuálně na pořadu dne, ale fanoušci kapely a márně za hudbou, pokud se nejedná o všeobecně 
Já jsem se Zvířaty natočil sedm CD a na každém především fanoušci naší zpěvačky Jany Jelínkové se úspěšného interpreta, příliš nechodí. Do klubu Čes-

mám své oblíbené, ale i méně oblíbené skladby. na novou hudbu přeci jen mohou těšit.  Jana v tom-ká 1 se kromě výrazných jmen jako Tomáš Klus, Len-
Stejně jako u většiny našich fanoušků, i u mě vedou to roce oslaví krásné padesáté narozeniny a k tomu-ka Dusilová nebo Tata Bojs snažím zvát zajímavé, 

to jubileu jsme jí natočili album “Dáma s čápem”, na 
němž se objeví patnáct nových písní.  Kromě členů 
kapely Sto zvířat se na albu podíleli různí hosté. Al-
bum vyjde 14. července a křest je naplánován na 
podzim v Lucerna baru.

Před vstupem na pódium si musíte dát tři piva. 
Hlavně jsme jako rodina, rádi se vidíme, respektuje-
me se, prožíváme společně radosti i strasti. Trávíme 
spolu opravdu hodně času, hraní a energie s ním 
spojená nás prostě stále baví. Kdyby se pro nás hra-
ní stalo stereotypem, skončíme.

Přijďte 10. 6. 2017 na Čáslavské slavnosti a ga-
rantuji vám, že to bude párty.  

JN, foto: Zdenka Rytinová

NA ČÁSLAVSKÉ NÁMĚSTÍ MÍŘÍ STO ZVÍŘAT
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Výborné zkušenosti a velmi pozitivní ohlasy z před-
chozích dvou ročníků motivovaly čáslavský fotbalo-
vý klub, aby ve sportovním areálu Vodranty i letos 
zorganizoval letní kemp. Ten je určen pro všechny 
chlapce a dívky jakékoliv klubové příslušnosti.

www.fkcaslav-mladez.cz/kemp, 

Zájemci si dokonce mohou vybrat formu kem-
pu, a sice s ubytováním v čáslavských městských 
lázních a plnou penzí (snídaně - svačina - oběd - sva-
čina - večeře) za 3 900 korun, nebo denní verzi s po-
lopenzí (svačina - oběd - svačina) za 2 800 korun, v 

Oblíbená prázdninová aktivita se letos uskuteč- obou případech včetně pitného režimu.
ní ve dvou termínech. Hráči narození v letech 2003 Cena zahrnuje uvítací balíček, tréninkové jed-
až 2006 se mohou těšit na termín 17. až 21. červen- notky s trenéry FK Čáslav a s jejich hosty, stravu        
ce, děti narozené v letech 2006 až 2010 se nejen v klubové restauraci, atraktivní ceny v kempových 
fotbalem pobaví v době od 21. do 25. srpna. soutěžích, kvalifikovaný dohled v době mezi trénin-

Zkušení trenéři ligových týmů mládeže FK kovými jednotkami či volnočasové aktivity - koupa-
Čáslav připravili tréninkový program zaměřený liště, regenerace, video.
zejména na zdokonalování individuálních herních Fotbalový kemp v Čáslavi se koná pod záštitou 
činností. Fotbalisté si však porovnají i své zápasové Komise mládeže Středočeského krajského fotbalo-
dovednosti a pozornost bude věnována rovněž kom- vého svazu. Přihlásit se lze - nejlépe v těchto dnech - 
penzačnímu cvičení, regeneraci a tolik nezbytné vyplněním on-line přihlášky na webové adrese 
zábavě. „Nuda rozhodně zůstane za branami spor- kde zájemci na-
tovního areálu,“ potvrdil hlavní trenér Václav Von- jdou také veškeré informace a potřebné kontakty. 
dra.              (lh)

CO JE NOVÉHO U ČÁSLAVSKÉ FOTBALOVÉ MLÁDEŽE?

Preventivní programy a analýza pohybových stere-
otypů a jejich korekce. Takový název měla ve středu 
17. května čáslavská dvouhodinová přednáška fyzi-
oterapeuta Tomáše Háka z Regionální fotbalové 
akademie v Pardubicích.

Setkání pro trenéry a zájemce z řad rodičů hrá-
čů se uskutečnilo v tělocvičně Základní školy Sado-
vá v Čáslavi. Nechyběly ani praktické ukázky na da-
né téma.              (lh)

Tribunál talentované mládeže Fotbalové asociace 
České republiky rozhodl o přidělení statutů Spor-
tovního střediska mládeže (SpSM) a Sportovního 
centra mládeže (SCM) pro FK Čáslav na sezonu 
2017/2018. Tyto statuty se přidělují pouze klubům, 
které mají podmínky pro hráče v mládežnických 
kategoriích na špičkové úrovni. Zatímco u SpSM se 
udělení statutu očekávalo, protože čáslavský fotba-
lový klub je jeho dlouholetým držitelem, statut 
SCM byl udělen poprvé. 

„Dostali jsme se do úzké skupiny pětadvaceti 
českých držitelů tohoto statutu a kromě žáků se 
mohou těšit v příští sezoně na nejvyšší soutěže v re-
publice i čáslavští dorostenci,“ vysvětluje předseda 
klubu Václav Vondra. „ Jsem velmi rád, že se tím 
našim trenérům i hráčům dostalo velkého ocenění 
za svou práci a výkony. Společnost nejlepších klubů 
v Čechách ale především zavazuje, protože statuty 
SpSM i SCM musí žadatelé každoročně obhajovat a 
přísně posuzovaná kritéria jsou zaměřená zejména 
na kvalitu prostředí práce s mládeží a trenérského 
obsazení.“

Důležité je proto i navázání nastavených stan-
dardů směrem k ostatním kategoriím fotbalového 
vývoje. Kromě udržení žákovské ligy a fungování 
týmů dívek a žen je další velkou prioritou klubu za-
chování minimálně divizní soutěže dospělých hrá-
čů. 

(ih)

V hledání fotbalových princezen pokračuje čáslav-
ský fotbalový klub. Hodlá využít současný trend        
v Evropě a rozšířit svou základnu o další dívčí týmy. 
Vyhlásil proto stálý nábor.

od 16.30 do 18.00 hodin. Kontaktní osobou je Sta-
nislava Šindelářová - mobil: 776 167 182, e-mail: 
sindelarova.stana@gmail.com.

První výzvu FK Čáslav v úterý 11. dubna 2017 
Nové zájemkyně ve věku pět let a starší mohou vyslyšelo dvacet malých dívek, které si s chutí za-

přijít každý čtvrtek do sportovního areálu ve sportovaly na hlavním fotbalovém hřišti Pod Hrád-
Vodrantech na tréninkovou jednotku, která potrvá kem.             (lh)

NUDA V LÉTĚ? 
NA FOTBALOVÉM KEMPU V ČÁSLAVI NEPŘICHÁZÍ V ÚVAHU FOTBALOVÁ MLÁDEŽ ČÁSLAVI VSTUPUJE 

DO VYBRANÉ SPOLEČNOSTI NEJLEPŠÍCH 
KLUBŮ V ČECHÁCH

FYZIOTERAPEUT PORADIL, 
JAK SE ZBAVIT POHYBOVÝCH STEREOTYPŮ

DÍVKY MAJÍ STÁLE ŠANCI STÁT SE FOTBALOVÝMI PRINCEZNAMI
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MUDr.
Martin Novák
ředitel nemocnice

Vážení čtenáři,
v minulém vydání Nemocničních listů jsme hodnotili rok uplynulý, zavedli jsme vás na oddělení rehabilitace    
a přidali několik rad, jak předejít potížím a bolesti pohybového aparátu. Věřím, že naše fyzioterapeutky mno-
hým z vás svoji léčbou pomohly vykročit do nastávajícího období prázdnin a dovolených již bez obtíží. Nejen na-
šim pacientům, ale všem čtenářům je určeno přání krásného léta, stráveného bez jakýchkoliv komplikací zdra-
votních a dalších nepříjemných zážitků. Doufám, že obsah těchto NL, určitě odlišný než jste zvyklí, pomůže sní-
žit riziko událostí, které mohou znamenat konec vysněné dovolené a bezstarostných prázdnin.

Mějte dlouhé léto prozářené radostí z nových zážitků, načerpejte energii a především si dopřejte odpoči-
nek dle svých představ.   

Zpravodaj Městské nemocnice Čáslav email: sekretariat.reditele@nemcaslav.czwww.nemcaslav.cz

Zpravodaj Městské nemocnice Čáslav Ročník VIII. Číslo XV. Červen 2017

ČÁ VS AL

NE MÁ OK CS NT IS C

Ě E
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Určitě nechcete zvyšovat údaje 
statistiky nehod

Víte, že v loňském roce bylo ve Středočeském Vytvoření bezpečného domova
kraji zaznamenáno 541 automobilových nehod 
způsobených pod vlivem alkoholu?

Sportovním úrazům

 Víte, že dítě do 10-ti 
let věku smí vyjet na kole jen v doprovodu dospělé Preventivní opatření

Pádům
Prázdniny plné dobrodružství, 

poznání a her,

Letní počasí, čas bez školních povinností 

bezpečného prostředí, výchova k chování bez zby- Podporujte své děti ve sportovních dovednos-
tečného rizika a vedoucí k ochraně zdraví jsou tím tech, dopřejte jim zábavu i volnost, ale nepodce-
správným řešením. ňujte dohled, úměrný věku a schopnostem dítěte, 

stejně, tak prostředí, kde si děti hrají. Naučte je  by mělo být sa-
zvládat překážky každodenního života bez zbyteč-mozřejmostí a povinností rodičů, přesto se ze sta-
ného riskování. tistik dozvídáme, že k většině vážných úrazů dochází 

Pokud se chystáte na rodinné setkání, letní právě v prostředí domácnosti. Lékaři ošetří nejčas- , jako jsou pády, zlomeniny, 
party s dobrým jídlem a skvělými letními drinky, tak těji řezné rány, spáleniny, opařeniny, k častým úra- tonutí a další  lze zabránit. Kontrolujte stav kola, 
zapomeňte u přípitku se sklenkou alkoholu na zům se řadí i pády, vdechnutí cizího tělesa, otravy, cyklistická přílba je samozřejmostí, stejně tak 
všechny mýty o něm a jeho odbourání z organizmu. zlomeniny, zásah elektrickým proudem a tonutí. znalost dopravních předpisů.
Připíjíme přeci na zdraví svých blízkých i své. Mys-  spočívající v úpravě do-
lete tedy na možné následky a nepodceňujte vliv mácnosti jsou mnohdy velmi jednoduchá a lze jimi 
alkoholu na sníženou schopnost rychle a adekvátně rizika úrazu eliminovat. Skleněné výplně dveří a dal-
reagovat za volantem na situaci v provozu: Po ve- ší prosklené plochy lze opatřit fólií, která zamezí řez-
čírku, kde jste pili alkohol, zapomeňte na své ři- ným ranám při pádu na sklo.                                                                                                                                                                                                     
dičské umění. Neexistuje „zaručený recept“ ani 

K bolestivým a dlouhodobě léčeným úrazům, 
prostředek na snížení hladiny alkoholu v těle, káva, 

mnohdy s trvalými následky, patří popáleniny a opa-
vitamíny, minerální voda, vývary, tím vším jen do-

řeniny. Horké tekutiny musí být vždy mimo dosah 
plníte ztrátu tekutin a minerálů, ale alkohol neod-

dítěte, elektrické spotřebiče by měly být opatřeny 
bouráte. Je nutné si uvědomit, že pro snížení hladiny 

krátkým kabelem, sporák opatřen zábranami proti 
alkoholu není rozhodující pohlaví, věk, váha, alkohol 

stržení horkých nádob, elektrické zásuvky opatřeny 
působí na každého jinak. Jisté však je, že už při 0,2 

záslepkou, pokud nejsou umístěny ve výšce 1,5 
promile alkoholu v krvi riskujete a přeceňujete své 

metru od podlahy.
schopnosti dobrého řidiče. 

, ke kterým dochází v domácnosti, přede-
vším u menších dětí, lze předcházet protiskluzovými 
povrchy, zábradlím na schodišti po obou stranách, 
důležité je i kvalitní osvětlení, nelze podceňovat 

to jsou prázdniny, na které se vzpomíná s úsměvem  
možnost přisunutí nábytku zvídavým dítětem k  pa-

i trochou nostalgie v dospělém věku. Právě my, 
rapetu okna. Pokud máte dostatečný prostor neza-

dospělí, bychom si měli uvědomit, že volný čas 
řizujte dětský pokoj palandami.

prázdnin, vyplněný mnohdy rizikovou zábavou, 
Léky, alkohol, čistící prostředky ukládejte vždy spoustou prostoru bez dohledu rodičů je obdobím 

mimo dosah dětí, to je nejjednodušší prevence, jak pro nárůst úrazů dětí. Děti budou objevovat „svět“, 
zabránit otravě.sportovat, ale vy, rodiče se zaměřte na snížení 

nebezpečí vážného úrazu, aby i prázdniny vašich láká 
dětí byly nádherné a ony se vracely domů jen s od- děti ven k pohybovým aktivitám na hřištích, koupání 
řenými koleny a boulemi. Určitě není vhodné dítě v bazénech, rybnících, jízdě na kole, kolečkových 
nepřiměřeně omezovat, ale prevence, vytvoření bruslích. 

tel.: 327 305 170
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Zpravodaj Městské nemocnice Čáslav email: sekretariat.reditele@nemcaslav.czwww.nemcaslav.cz tel.: 327 305 170

 dana.dibelkova@nemcaslav.cz
Rady pro kojící maminky:

Vážení čtenáři

Tým gynekologicko-porodnického 
oddělení

osoby?

Dopravní nehody

Několik rad pro Vás:

Časté dotazy

Naše poděkování 

chá nebo dech není normální - volejte záchrannou adresu:
službu a do jejího příjezdu stlačujte střed hrudní kos-  Názory a rady jsou růz-
ti rychlostí 100 stlačení za minutu do hloubky 5 cm. né, obavy maminek často velké. Pravidlo stravování 

Volání zdravotnické záchranné služby - naučte  j e  dané, tj. pestrá a úměrná strava. Maminky, zdraví 
i své děti znát telefonní číslo 155, dispečerovi srozu- své ani miminka neohrozíte v podstatě žádnou po-
mitelně nahlaste místo a událost, stav zraněného, travinou. Jen příliš sladkostí, tučných jídel není 
odpovězte na všechny dotazy. správné konzumovat. Snažte se jíst pravidelně.

, Vám všem přejeme, abyste byli · Dbejte na dostatečné pití, sycené nápoje, ovocné 
nuceni zdravotní péči vyhledat v našich akutních džusy vynechejte, mohly by miminku přivodit nadý-
ambulancích jen v případech méně závažných, nevy- mání
žadujících hospitalizaci a Vaše poranění byla bez · Problémům s nadýmáním miminka se vyhnete, 
dlouhodobých či trvalých následků. pokud vynecháte čerstvé pečivo, luštěniny, zeleninu 

(květák, kapusta, cibule), alespoň v prvních třech 
týdnech. Určitě brzy zjistíte, které potraviny budou 
miminku vadit

1. dubna 2017 přivítal lékaře MUDr. Vladimíra Šve- · Citrusové plody, jahody, ostré koření mohou být 
ce, který nastoupil do funkce zástupce primáře. Ně- příčinou alergií, někdy i příliš mléčných výrobků ne-
které z vás, milé čtenářky, jste se už s panem dokto- prospívá, u dítěte se může projevit nesnášenlivost 
rem setkaly. Věříme, že s námi sdílíte shodný názor laktózy
na jeho vysoké profesionální  i lidské  kvality. · Alkohol vynechejte, káva, zelený čaj a čokoláda způ-

Zájmem celého kolektivu  tohoto oddělení pod sobuje neklid a poruchu spánku miminka
vedením primáře MUDr. Petra Rafaje je naplňovat · Bílý cukr není vhodný, při jeho zpracování v těle 
záměry vedoucí ke změnám, které jsou zacíleny na spotřebovává vápnik
důvěru pacientek v lékaře, sestry a další personál  · Konzervanty v potravinách mohou vyvolat alergie a 

 Kolečkové brusle také doplňte ochrannou na gynekologicko-porodnickém oddělení. Vaše zprá- ekzémy u dítěte
výbavou, přilbou, ochranou zápěstí, loktů a kolen. vy, dopisy, diskuse na sociálních sítích nasvědčují, že  · Pohanka, jáhly, oves, pšenice, rýže podporují tvor-
Dětská hřiště nemusí být vždy bezpečná. Dříve,  než pacientky odchází z gynekologického oddělení a bu mléka, doporučený je čaj z fenyklu, kmínu a aný-
si dítě půjde hrát, zjistěte, zda nejsou prolézačky a ambulancí spokojené se zdravotní péčí, vstřícným zu.
další herní vybavení rozbité. Naučili jste své dítě už přístupem a prostředím. Těší nás i narůstající zájem 
plavat? Pokud ano, je to dobře, přesto nespoléhejte a rozhodnutí maminek rodit v naší porodnici a ná-
na jeho odhad a správnou reakci v možném nebez- sledné kladné ohlasy. 
pečí, které je spojeno s plaváním a pohybem v blíz- Vážené čtenářky, chceme se stále přibližovat     
kosti vody. k naplnění Vašich představ, máme plány, jak se k nim 

 jsou příčinou těžkých úrazů a samozřejmě k Vám ještě více posunout, potěší 
dětí, ať už při kolizi dítěte s vozidlem či v pozici spolu- nás, když s námi budete nadále komunikovat. Vítá-
jezdce.  K polovině úrazů mladších školních dětí do- me každou inspiraci a podnět. Prosíme, využijte for-
chází při náhlém vběhnutí do vozovky. Buďte dětem mulář na našich webových stránkách nebo pište 
příkladem, přecházejte bezpečně a správně, učte formou, která je pro Vás nejvíce vyhovující. Děkuje-
děti rozhlížení a pravidlům chodce. Ani minimálně me.
frekventovaná ulice není místem pro hry. Dodržujte Vážení čtenáři, pacienti, návštěvníci nemocnice 
nařízení o používání dětských sedaček i při jízdě na zajímá nás samozřejmě i názor  na všechny provozy 
krátkou vzdálenost. nemocnice, podělte se o Vaše zkušenosti s hospita-

 lizací, pocity a poznatky. Všem děkujeme za sdílené 
První pomoc u popálenin - popáleninu zchlaďte vyjádření.

studenou vodou, v případě puchýřů překryjte steril-  dostáváme od nastávajících 
ní tkaninou a poté předejte zraněného do péče léka- maminek, zda je možné prohlédnout si porodnici. 
ře. Samozřejmě ano. Každý všední den v dopoledních 

První pomoc u řezných ran - ránu vyčistěte čis- hodinách, vhodný čas je od 9:00 hodin. Navštívíte 
tou vodou, nedezinfikujte, zastavte krvácení pomo- porodní sály, pokoje, návštěvní místnost. Důležité 
cí obvazu a vyhledejte lékařské ošetření. také je, že vrchní sestra Dana Dibelková je připra- patří všem praktickým lékařům a odborným specia-

Pomoc tonoucímu - vyhodnoťte nejprve své vena zodpovědět Vaše otázky, které doplní určitě listům regionu, kteří se sešli dne 15. 3. 2017. 
schopnosti, abyste vy nebyli v situaci zachraňované- spoustou podstatných informací. Pokud  se ještě „Sdílíme společnou myšlenku, která je zaměřena na 
ho. Při skoku pro tonoucího použijte záchrannou rozmýšlíte, která porodnice bude pro Vás nejlepší, spokojeného pacienta a jeho kvalitní a efektivní 
pomůcku, tonoucímu hoďte lano nebo jinou vhod- tak třeba návštěva té naší Vám výběr usnadní. Pro- léčbu“ zůstane i nadále mottem dalších pláno-
nou pomůcku. síme, obracejte se přímo na vrchní sestru tele- vaných setkání, která určitě dále posílí vzájemnou 

Resuscitace u člověka v bezvědomí, který nedý- fonicky na číslo 327305278 nebo pište e-maily na spolupráci. 

Aktuální informace 
Městská nemocnice Čáslav se zapojila do 12. ročníku celostátního projektu „NEMOCNICE ČR 2017“.  Vážení čtenáři, budeme rádi, pokud se připojíte i Vy. 
Dotazníky týkající se bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných i ambulantních pacientů jsou k dispozici na všech odděleních. Velmi děkujeme za Vaše 

hlasování v celostátním průzkumu „NEJLEPŠÍ NEMOCNICE ČR 2017“. Výsledky průzkumu budou známy v listopadu 2017, samozřejmě Vás budeme 
informovat o umístění naší nemocnice.
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V dubnu roku 2017 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 51 dětí, z 
toho 7 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 8 místních 
občanů. Byly uzavřeny 3 sňatky.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ČERVEN

Dne 17. června uplyne 11 let,
kdy nás opustila naše milovaná

 maminka a babička, 
paní

Marie Vlasáková
z Čáslavi.

S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

12. 5. uplynulo 30 let 
od úmrtí paní 

Libuše 
Stecykové 

28. 5. uplynulo 31 let
od úmrtí pana

Vladimíra 
Stecyka

Stále vzpomínají dcery Hana a Jana s rodinami

Děkujeme všem přátelům a známým, 
kteří se dne 21. dubna přišli rozloučit s panem 

Františkem Tyllerem 
na jeho poslední cestě. 

manželka Vladimíra Tyllerová s rodinou

Dne 12. 6. 2017 uplynou tři roky ode dne,
kdy nás navždy opustila 

naše milovaná manželka, 
maminka a babička, 

paní

Čas plyne rychle, bolest a vzpomínka zůstává...

S láskou stále vzpomínají 
manžel Václav, dcera a synové s rodinami.  

Alena Neužilová

Dne 15. 6. uplynou 3 roky,
kdy nás opustil náš milovaný manžel,

tatínek, dědeček a pradědeček
pan

František Hendl

S láskou vzpomínají manželka, 
syn František s rodinou a Miroslav s rodinou. 

6. června uplyne 11 let ode dne,
kdy nás opustila

milovaná manželka a maminka
paní

Eva Kučerová

Vzpomíná manžel
a syn Jiří

Dne 11. 6. uplynou 2 roky
od úmrtí 

pana

Františka Kommy

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami
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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

ČERVEN

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

KULTURA VE MĚSTĚ

EVANGELICKÝ KOSTEL - ČÁSLAV 
ulice  JANA KARAFIÁTA

PUTOVÁNÍ S DOKTOREM MARTINEM LUTHEREM

„Dobrý večer!“

KONCERT  ŽÁKŮ ZUŠ J. L. DUSÍKA ČÁSLAV 

VERNISÁŽ 

KONCERT  ŽÁKŮ ZUŠ J. L. DUSÍKA ČÁSLAV

Historie kostela v obrazech a fotografiích 

MARTIN LUTHER a místa spojená s jeho životem v obrazech

Varhanní hudba

MARTIN LUTHER  jeho život

Varhanní hudba

MARTIN LUTHER  jeho dílo (čtení )

AGAPÉ 

„Dobrou noc!“

17:00 hodin -  – zábavná hra 
pro děti v kostele k 500. výročí reformace

18:00 hodin -  – přivítání v kostele a zahájení Noci kostelů  
(farářka Mgr. Drahomíra Dušková Havlíčková)

18:05 - 18:45 -   pod vedením Jiřiny 
Borské, Ivy Jeriové, Mgr. A. Šubínové, Marie Radilové, Veroniky Bendové, 
Anety Sukové, klavírní doprovod – Iva Jeriová.

18.45 - 19:15 - prodejní výstavy fotografií a obrázků dětí z 
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Archa“ Kutná hora. Výtěžek této 
výstavy bude určen na nákup fotoaparátu pro fotografický kroužek NZDM 
Archa

19:15 - 19:45 -   pod vedením Jiřiny 
Borské, Ivy Jeriové, Mgr. A. Šubínové, Marie Radilové, Veroniky Bendové, 
Anety Sukové, klavírní doprovod – Iva Jeriová.

19:45 - 20:15 - 

20:15 - 20:30 - 

20:30 - 21:00 -  (varhaníci evangelického sboru v Čáslavi)

21:00 - 21:30 -  -

21:30 - 22:00 -   (varhaníci evangelického sboru v Čáslavi)

22:00 - 22:30 -  -

22:30 - 23:30 - - společné jídlo v kostele 

23:30 -  - modlitba Martina Luthera na dobrou noc  a zavírání 
kostela

V pátek 9. června 2017 se v České republice uskuteční opět Noc kostelů. Koná 
se každoročně od roku 2009. Kostely, chrámy, katedrály a modlitebny se při 
Noci kostelů otevírají všem zájemcům a často nabízí zajímavý program. V 
loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1400 
kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky téměř 8 000 
programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i 
více než 500 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci.
Mottem letošní Noci kostelů je biblický verš z knihy Moudrosti: „Za dne jim 
byla záštitou, noc prozářila hvězdami.“

I my vás letos zveme na Noc kostelů do Evangelického kostela v Čáslavi. 
Letošní rok přináší jedno velké výročí, které je pro protestantské církve velmi 
významné, a to je 500. výročí Reformace.  

Během celé Noci kostelů v evangelickém kostele budete mít možnost 
rozhovoru s farářkou, se členy evangelického sboru, volné prohlídky kostela, 
nákupu křesťanské literatury a biblí, nákupu fairtradového zboží z Obchůdku 
Jeden svět (káva, čaj, čokolády). 

od 1.4. do 10.6. 2017 - VÝSTAVA

VYSVĚDČENÍ V PROMĚNÁCH ČASU

od 22.5. do 10.6. 2017 - PRODEJNÍ VÝSTAVA

„Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ J. L. Dusíka Čáslav 
pod vedením Renaty Janouškové“

20. 6. od 17:00 - PŘEDNÁŠKA

LIDOŽROUTI V DOBĚ 
BRONZOVÉ

NAVŠTIVTE NOVOU PRAVĚKOU EXPOZICI 
Otevřeno od dubna 2017 

budova muzea Husova 291, Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav ve spolupráci s Národním pedagogickým 
muzeem a knihovnou J.A. Komenského zve na putovní výstavu Od Marie 
Terezie po dnešek 
Školní vysvědčení je jeden z nejobávanějších, ale také z nejvýznamnějších 
dokumentů školákova života. Výstava srovnává podobu vysvědčení a způsoby 
kvalifikace od vydání tereziánského Všeobecného školního řádu (1774) do 
dnešní doby. Zároveň zachycuje měnící se grafickou podobu tohoto 
důležitého dokumentu. Výstava prezentuje ta nejzajímavější vysvědčení od 
18. století.
Otevřeno: út 9-11, 12-16, st-ne 9-11, 12-17 hodin

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
Prodejní výstava 

Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin
Výtěžek z výstavy bude darován nadaci Dobrý anděl

Výstavní síň, Náměstí Jana Žižky z Trocnova 197
Muzejní a vlastivědný spolek “Včela Čáslavská” ve spolupráci s Městským 
muzeem a knihovnou Čáslav zve na přednášku 

. Mýtus, nebo běžná realita?
Přednáší: Dr. Lubor Smejtek
vstupné dobrovolné 

Městské muzeum, Husova 291, Čáslav
Nová expozice ukazuje pravěký vývoj regionu a svou poutavou atmosférou 
přibližuje dávnou minulost. Zásluhu na tom mají nejen kamenné sklepní 
prostory, ale i řada rekonstrukcí, např. bohatého hrobu z doby železné nebo 
keltského oděvu. V interaktivní části se sami můžete podílet na pravěkém 
pohřbu - sestavit lidskou kostru a vybavit ji patřičnými  milodary nebo si 
vyzkoušet pravěký oděv. Expozice vznikla za finanční podpory Středočeského 
kraje.
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Městské muzeum a knihovna Čáslav 
pořádá při Univerzitě volného času 
kurz angličtiny pro seniory. 
Zájemci se mohou hlásit 
u Fialové Jarmily na telefonním čísle:  327 300 264
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KINO MILOŠE FORMANA ČERVEN

1. - 2. KRÁSKA A ZVÍŘE

16. - 18. POBŘEŽNÍ HLÍDKA

3. - 4. MIMI ŠÉF 

19. - 20. AUTA 3 3D

3. - 4. WONDER WOMAN

20 - 21. EXTRÉMNÍ RYCHLOST

6. - 7. PERSONAL SHOPPER

22. - 23. HOLKY NA TAHU

8. BÁBA Z LEDU

24. - 25. TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 3D

9. STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2 3D

27. - 28. PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA 3D

10. - 11. MUMIE 3D

29. - 30. JÁ, PADOUCH 3 3D
13. - 14. RYCHLE A ZBĚSILE 8

15. ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI

nou.
Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 80 Kč. Promítáme od 20 hodin.
mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se 
spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod oblud-
ným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného prince. Česká verze. Pobřežní hlídka se stala fenoménem a jedním z nejúspěšnějších seriálů v tele-

Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Ve čtvrtek promítáme od 17.30 a v vizní historii. Původní Mitch Buchannon je už sice dávno v důchodu, to ale ne-
pátek od 20 hodin. znamená, že by lidi i dál nepotřebovali tahat z vody. Ale protože se režie filmo-

vého remaku ujal tvůrce Šéfů na zabití Seth Gordon, 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.Režisér filmu Madagaskar Tom McGrath vás zve na animovanou komedii Mimi 

šéf, v které se seznámíte s hodně zvláštním batoletem. Nosí totiž elegantní ob- Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
lek s kravatou, mluví hlubokým hlasem a nemístně vtipkuje. A taky se chová 
jako tajný agent. Toho si všimne jeho starší bratr Tim, který z jeho příchodu do 
rodiny zrovna velkou radost nemá. Doteď byl jedináčkem, který měl veškerou Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace 
rodičovskou lásku, a to mu skvěle vyhovovalo. Navíc se zdá, že rodiče si ničeho závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do 
podivného na novém přírůstku nevšímají. A tak se Tim snaží novému sourozen- hry mu může pomoci pouze mladá automechanička Cruz Ramirezová, která 
ci podívat na zoubek. Tedy pokud už nějaký má. Česká verze. však sama pomýšlí na vítězství a inspirace od Doktora Hudsona Horneta. Slavný 

Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč, děti 100 Kč. Promítáme od 17.30 ho- závoďák s číslem 95 musí ve Zlatém pístu všem dokázat, že nepatří do starého 
din. železa. Česká verze.

Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč, děti 130 Kč. Promítáme od 17.30 ho-
din.

Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna Amazonek Diana 
trénink, který z ní udělal neporazitelnou bojovnici. Vyrůstala v chráněném ost-
rovním ráji až do doby, kdy na jejich pobřeží havaroval americký pilot a vyprávěl Film vypráví příběh dvou bratrů, zlodějů aut, kteří cestují za novou zakázkou na 
jim o masivním konfliktu zuřícím v okolním světě. Diana opouští bezpečí domo- jih Francie, kde se dostanou do hledáčku místního zločineckého bosse. Zloději 
va s přesvědčením, že dokáže hrozbu zastavit. Diana bojuje po boku mužů ve Andrew a Garrett Fosterovi (Scott Eastwood a Freddie Thorp) se specializují 
válce, která má ukončit všechny konflikty, a objevuje plný potenciál svých výhradně na nejdražší luxusní auta. Byli najati na krádež nádherného Bugatti z 
schopností... a svůj skutečný úděl. Česká verze. roku 1937 v hodnotě několika miliónů eur a tak za touto zakázkou směřují na jih 

Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Francie. Ale Jacomo Morier (Simon Abkarian), místní zločinecký boss a majitel 
Bugatti, je chytí a nebere to vůbec na lehkou váhu. 

Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Mladá Američanka Maureen (Kirsten Stewartová) se živí jako osobní nákupčí 
oblečení pro mediální celebritu. Svůj volný čas tráví v podivném opuštěném 
domě. Je Maureen opravdu schopná komunikovat s dušemi zemřelých? V odvážné komedii Holky na tahu uspořádá pětice nejlepších kamarádek z vyso-

Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. ké školy (v podání Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilany Glazer a 
Zöe Kravitz) víkendové setkání po deseti letech v podobě divoké dámské jízdy v 
Miami. Jejich nespoutané řádění ale nabere překvapivě zlověstný směr poté, 
co se jim nešťastnou náhodou podaří zabít striptéra. Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kro-

nerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana 
Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční 
víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a postupně vyplouvá na Pátý díl série Transformers nás kromě klasické zápletky, v níž figurují Autoboti, 
povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství. Deceptikoni a Mark Wahlberg a spousta akce, vrhne i do dalších vedlejších dějo-

Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 80 Kč. Promítáme od 20 hodin. vých linií, v níž se podíváme do středověku na krále Artuše a také se vydáme do 
alternativní historie, v níž nacisté vyhráli druhou sv. válku. Vrací se řada herců 
jako Josh Duhamel, Tyrese Gibson nebo John Turturro. Největším hereckým 
úlovkem pátého sequelu je ale Anthony Hopkins. Česká verze.Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice kosmu. 

Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Quilla. Staří nepřátelé se stávají spojenci a na pomoc našim super-hrdinům při-
cházejí i další oblíbené postavy z rozpínajícího se filmového vesmíru studia Mar-
vel. Česká verze. Kapitán Jack se ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vede-

Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. ním strašlivého kapitána Salazara (Javier Bardem). Jackovou jedinou nadějí na 
přežití je bájný Poseidonův trojzubec, ale pokud má mít šanci ho nalézt, musí 
přesvědčit ke spolupráci Carinu Smythovou (Kaya Scodelario), geniální a krás-
nou astronomku, a Henryho (Brenton Thwaites), tvrdohlavého mladého ná-Když ležíte celá století od hlavy až po paty zafačovaní gázou a zavření ve zdobe-
mořníka a člena královského námořnictva. Česká verze.né rakvi, musí ve vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat něco mimořád-

ného. Princezna Ahmanet by chtěla zničit celý svět. Dokáže ji tajná organizace Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. V úterý promítáme od 20 hodin a ve 
zvaná Prodigium zastavit? středu od 17.30 hodin.

Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníčci se vracejí v no-
vém dobrodružství. A budou čelit neméně rafinovanému zločinci jménem Bal-Velmi nečekané věci se budou odehrávat v osmém díle série Rychle a zběsile. 
tazar Bratt. Naštěstí má Gru i další pomocnice – agentku Lucy Wilde a adopto-Proti „rodině" bude stát nejen velmi schopná a nebezpečná hackerka, ale zcela 
vaný trojlístek uličnic: Margo, Edith a Agnes. Česká verze.překvapivě také jeden z jejích členů.

Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč, děti 130 Kč. Promítáme od 17.30 ho-Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
din.

Jako lékař a občan se Romeo těší úctě obyvatel malého města v Transylvánii. 
Jeho pověst se začne hroutit, když se ve snaze zajistit nadané dceři lepší bu-
doucnost zaplete do řetězce služeb a protislužeb a ztratí tvář i před svou rodi-

Kino Miloše Formana Čáslav, Jeníkovská 138, telefon pokladna 327 312 215
Provozovatel: Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o.

http://www.kulturacaslav.cz
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  výlet vláčkem do ZOO Praha + oběd.

 8:00 - 16:00 výtvarný den (výroba květináčů a obrázků ubrouskovou technikou,  výroba   zápichů do květináčů, 
zdobení triček technikou savování) + vaření oběda   (děti se  budou podílet na přípravě a vaření jednoduchého letního jídla). 

 8:00 - 16:00 v Centru Domek - karneval + soutěže.

 výlet vláčkem do Kutné Hory, kde navštívíme Centrum Maják – středisko Oblastní charity Kutná Hora, které 
pracuje se stejnou cílovou skupinou dětí, kde bude připraven program pro děti – různé turnaje aj., poté navštívíme Muzeum kostek 
(Lego).     
    

výlet vláčkem na Statek Starý Kolín, kde bude pro děti připravena přednáška o zvířátkách, která na statku žijí a 
děti se budou moci svést na poníkovi, vyřádit na trampolíně aj.

 výlet vláčkem do Žlebů - prohlídka základního okruhu na zámku a návštěva obory spojená s ukázkou dravců.
Pátek 14.července 8:00 - 16:00 pěší výlet do okolí města Čáslavi zakončen opékáním buřtů na ohni.

 sraz účastníků tábora v 7:30 v Centru Domek – příjezd v odpoledních nebo podvečerních hodinách. Dle domluvy s rodiči 
budou děti předány na nádraží nebo v Centru Domek v Čáslavi.

 20,- Kč/ den (tábor je určen především dětem z rodin ohrožených nepříznivou sociální situací – sociálně znevýhodněné 
prostředí, rodič samoživitel, rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené, finanční problémy apod.). 

 přijímáme nejdéle do 15. června 2017 společně s platbou, počet dětí omezen.

Pondělí 3.července

Úterý 4.července

Pondělí 10.července

Úterý 11.července

Středa 12. července 

Čtvrtek 13. července

Výlety:

Cena:

Dítě se může zúčastnit celého tábora nebo jen vybraných dnů.
Přihlášky:

Letní příměstský tábor pro děti od 4 do 15 let.
Hurá prázdniny     

2. - 4. června 2017

Informace o programu
na www.obecrohozec.cz

nebo na plakátech



Inzerci přijímáme na adrese redakce: 
MěÚ Čáslav, Žižkovo nám. 1,

nebo e-mailem: noviny@meucaslav. 
2Cena: 7 Kč/cm , ve společenské rubrice 3 2Kč/cm
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Samek



Inzerci 
přijímáme 

na adrese redakce: 
MěÚ Čáslav, 

Žižkovo nám. 1,
nebo e-mailem: 

noviny@meucaslav. 
Cena: 

komerční inzerce
27 Kč/cm , 

ve společenské 
rubrice 

23 Kč/cm
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PRODÁM RODINNÝ DŮM 3+1
- 100 m² + možnost půdní vestavby 

a třech dalších pokojů 

- rozloha pozemku a zahrady je 327 m²

- klidné a krásné prostředí v obci 

Močovice, 2 km. od Čáslavi

- dům po částečné rekonstrukci 

podsklepen, sklep 40 m²

- cena 1 350 000 korun

TELEFON: 603 54 03 63

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

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.

Příměstský 
tenisový tábor

Dovoluji si Vás pozvat na příměstský tenisový kemp, 
vhodný pro děti od 4 do 18 let, pro začátečníky i 

pokročilé hráče. 
Hráči budou zařazeni do skupin podle výkonnosti. 

Možné je i přihlášení na jednotlivé dny.
V případě zájmu volejte na tel. 777 117 709

Program:  Dopolední trénink tenisu, odpolední trénink, 
zápas, míčové hry, koupaliště, závěrečný turnaj o věcné 
ceny.  Svačina, oběd, lehká večeře, pití zahrnuto v ceně

S sebou:  Sportovní oblečení, sportovní obuv, raketu popř. 
zapůjčíme, švihadlo, ručník, plavky, láhev na doplnění 
tekutin

Cena na 5 dní:  2600,-Kč
Cena na jednotlivé dny:  600,-Kč/den

Přihlášky:  
e-mail: emivoj@seznam.cz 

nebo tel. 777 117 709 do 10. 7. 2017

Termín:
Pořádá:

Kde:  Sportovní areál Vodranty - Tenisové kurty
Sraz:  V 8.30 tenisové kurty Vodranty

Návrat:  denně max. do 17hod.

  7. 8 - 11. 8. 2017
  V- TEAM Čáslav, tel. 777 117 709



www.meucaslav.cz
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Program na červen 2017 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

4. června - neděle !!! - SVRATKA (zájezd)

17. června - sobota - RIEGROVA STEZKA

24. června - sobota - MODŘANSKÉ

 
Trasa 1: Svratka - Karlštejn - Milovské perníčky - Podlesí - Sněžný. 15 km. 
Trasa 2: Křižánky - Devět skal - Dráteničky - Sněžný. 13 km.
Odjezd autobusem v 8:00 hod. z čáslavského autobusového nádraží, návrat 
do 19:00 hod. Vedoucími jsou Zuzana Vohnická a Štěpinová Markéta. 
!OBSAZENO! 

Trasa: Žďár n. S. - Zelená hora - Pilská nádrž - Polnička - Žďár n. S. 10 km. Odjezd 
v 7:04 hod., návrat v 16:48 hod. Vedoucím je Ing. Zbyněk Němec.

Trasa: Jesenný - Podspálov - Palackého cesta - Riegrova cesta - Semily. 12 km. 
Odjezd v 6:56 hod. (os.). Vedoucími jsou Jiří Kučera a Julie Černíková.

  
Trasa: PHA Bráník - Hodkovičky - Lhotka - Kamýk - Modřany. 12 km. Odjezd 
Čáslav v 7:49 hod., návrat v 18:35 hod. Vedoucí je Zuzana Vohnická.

10. června - sobota - OKOLO ZELENÉ HORY 

ROKLE

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

Tým    Z    V VP PP P     S B
1. Jiskra Ústí nad Orlicí 25 18 2 2 3 48:17 60

2. FK Čáslav 25 12 5 4 4 49:29 50

3. Sokol Živanice 25 13 4 2 6 59:27 49

4. SK Vysoké Mýto 25 13 3 3 6 42:24 48

5. FK Kolín 25 12 4 3 6 42:27 47

6. SS Ostrá 25 9 4 4 8 31:23 39

7. Dvůr Králové nad Labem 25 9 4 3 9 31:37 38

8. FK Pěnčín-Turnov 25 10 2 3 10 45:45 37

9. FK Letohrad 25 9 4 2 10 30:34 37

10. Spartak Chrastava 25 9 2 3 11 43:49 34

11. FK Pardubice B 25 8 2 4 11 37:44 32

12. Sokol Kratonohy 25 8 1 4 12 33:35 30

13. MFK Trutnov 25 9 1 1 14 36:48 30

14. FC Přední Kopanina 25 7 3 2 13 33:56 29

15. Sparta Kutná Hora 25 6 1 5 13 22:41 25

16. FK Náchod 25 2 3 2 18 27:72 14

26. kolo 21. 5. 2017 FK Pěnčín-Turnov - FK Čáslav

27. kolo 28. 5. 2017 FK Čáslav - FK Náchod

28. kolo 3. 6. 2017 Sparta Kutná Hora - FK Čáslav

29. kolo 11. 6. 2017 FK Čáslav - Jiskra Ústí nad Orlicí

30. kolo 18. 6. 2017 FK Kolín - FK Čáslav

ZÁPASY FK ČÁSLAV V JARNÍ ČÁSTI SEZONY

LiStOVáNí - TURNÉ V HAJZLU/C.D.PAYNE
5. 6. 2017 v 18 hodin v Restauraci Café LaDus

Informace o rezervaci míst 
a nákupu vstupenek najdete na www.cafeladus.cz


