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O událostech ve městě Čáslav

OCENĚNÍ 
PRO 
LUDMILU 
FORMANOVOU

Dárci krve převzali ocenění
za svoji obětavost

Dýňový svět potěšil děti ze 
základní školy v Sadové ulici

Výsledky voleb do Senátu 
a zastupitelstva kraje



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. 327 312 042 

nebo na webových stránkách
 www.caslavskachata.cz 

Čáslavská 
chata 

v krkonošském 
lyžařském středisku 

ve Velké Úpě

nabízí volné pokoje 
v podzimním období
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

usnesením č. 357/2016 

usnesením č. 363/2016

usnesením č. 358/2016

usnesením č. 364/2016
usnesením č. 359/2016

usnesením č. 365/2016

usnesením č. 360/2016
vzala na vědomí

usnesením č. 366/2016

usnesením č. 361/2016 usnesením č. 367/2016

usnesením č. 368/2016

usnesením č. 362/2016
usnesením č. 369/2016

1) schválila zadání dodatečných stavebních prací od 1. 10. 2016 na dobu neurčitou (dle § 56a, odst. 1, zák. o DPH je od daně 
stavby „Zastřešení nekryté ledové plochy včetně dostavby zázemí“ formou osvobozen nájem nemovité věci)  
jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.,  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti  na 
o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), a to postupem dle § 34 odst. 5 písm. b) pozemcích p.č. 229/1, p.č. 229/2, p.č. 229/8, p.č. 248/3, p.č. 250/6 a p.č. 
ZVZ  v rozsahu a z důvodů uvedených v příloze této důvodové zprávy a 2) 1982/1 zapsaných na LV 10001 pro obec a katastrální území Čáslav u 
schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 30-00056 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora 
(poř. č. 32/2016) ze dne 18. 3. 2016 mezi Městem Čáslav a firmou Ridera pro oprávněného z věcného břemene, společnost  RWE GasNet, s.r.o. úplatně 
Stavební a.s., IČ 45192464, se sídlem Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba ve výši  20 Kč + platná sazba DPH, spočívající v právu zřídit a provozovat 
na realizaci stavby „Zastřešení nekryté ledová plochy v Čáslavi“. plynárenské zařízení, v souladu se smlouvou u budoucí smlouvě o zřízení 

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého věcného břemene ze dne 13.12.2013 a v rozsahu dle geometrického plánu č. 
rozsahu „Demolice vybraných objektů v Městské nemocnici Čáslav“ byly 2929-67/2015 (PGP-548/2016-205) o výměře 460 bm
obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě.  schválila přidělení bytu č. 3 v DPS v ul. Svatopluka 

 schválila uzavření dohody o provedení Čecha, č. p. 441 manželům S., bytem Pazderského 1283, Čáslav na dobu 
archeologického výzkumu č. 716091 mezi městem Čáslav a Archeologickým neurčitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
ústavem Akademie věd České republiky, Praha v. v. i. na akci „Čáslav - lokalita  schválila uvolnění finančních prostředků z Fondu stáří 
Cihelna III - komunikace. v částce 200 000 Kč, na posílení investičního fondu Domovu důchodců v 

 navrhla zastupitelstvu města Čáslavi přijmout Čáslavi, dle důvodové zprávy.
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením schvaluje  informaci ÚP - kontaktní pracoviště Čáslav o osobách, kterým 
prodej bytové jednotky č. 1624/3 v domě č. p. 1624 spolu se spoluvlastnickým je poskytován doplatek na bydlení na ubytovací zařízení podle zákona č. 
podílem ve výši ideálních 7119/309020 na společných částech domu č. p. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi v ubytovnách ve městě Čáslavi, dle 
1621, 1622, 1623, 1624 a 1625 a na pozemcích st. p. č. 3826, st. p. č. 3827, st. p. důvodové zprávy.
č. 3828, st. p. č. 3829, st. p. č. 3830 a st. p. č. 3831 v k. ú. Čáslav, panu O. B.,  schválila úpravu platu ředitele Domova důchodců 
bytem Čáslav, za kupní cenu ve výši 505.021 Kč. Čáslav, dle předloženého návrhu.

 schválila záměr města v souladu s usnesením ZM č.  schválila dodatek č. 3 smlouvy o dílo mezi městem 
57/2009 ze dne 16. 9. 2009 na prodej bytové jednotky v ulici Jablonského č. Čáslav a firmou Vltava - Labe - media, a. s. Jinonice, Praha 5 ve znění dle 
1228/8, spolu s podílem ve výši 5770/52252 na nemovité věci, zapsané na důvodové zprávy.
Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na  vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 5 zákona č. 
LV 12546 pro obec a katastrální území Čáslav, za 50% z celkové ceny stanovené 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
znaleckým posudkem paní I. Ž. pozdějších předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici Čáslav 

 schválila pronájem části pozemku p.č. 2504/9 o od p. J. D., dle důvodové zprávy.
2výměře cca 6 m , zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,  schválila jako dodavatele veřejné zakázky malého 

katastrálním pracovišti Kutná Hora  pro obec a katastrální území Čáslav na LV rozsahu „Restaurace hotelu Grand - vybavení nábytkem“ firmu DESING s. r. o., 
10001, za účelem umístění mléčného automatu panu Ing. Petru Miláčkovi, Sokolohradská 1018, 583 01 Chotěboř.

2Ph.D., IČ: 75118378, Hostovlice 18, 285 62 Hostovlice, za cenu 500 Kč/m /rok 

Usnesení městské rady ze dne 20. 9. 2016 | Městská rada

usnesením č. 370/2016

usnesením č. 371/2016

usnesením č. 377/2016 

usnesením č. 372/2016

usnesením č. 373/2016

usnesením č. 378/2016
usnesením č. 374/2016

usnesením č. 375/2016

usnesením č. 379/2016

usnesením č. 376/2016 usnesením č. 380/2016

2 navrhla zastupitelstvu města přijmout toto usnesení: 1983/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 280 m  a část 
2Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením uděluje, na pozemku p.č. 521/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 80 m , 

základě § 84, odst. 2, písmeno s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti 
znění, čestné občanství města Čáslavi panu Ing. Miroslavu Kváčovi za Kutná Hora pro obec a katastrální území Čáslav na LV 10001, paní S. V., bytem 
celoživotní činnost v oblasti sportu. Čáslav a panu F. V., bytem Zbýšov do podílového spoluvlastnictví a to každému 

 schválila, jako zhotovitele veřejné zakázky malého z nich ve výši ideální ½ za cenu 1 000 Kč + DPH + daň z nabytí nemovitých věcí + 
rozsahu „Čáslav - zimní údržba místních komunikací“ firmu AVE CZ odpadové náklady na realizaci prodeje, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.
hospodářství, s. r. o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, která podala nabídku 1) neměla námitek vůči rekonstrukci přejezdu v km 
s nejnižší nabídkovou cenou. 2,140 a 2,251 trati Čáslav - Třemošnice, trvalého záboru části pozemku p.č. 

2 schválila jako dodavatele veřejné zakázky malého 367/2 o výměře cca 22 m , zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
rozsahu „Demolice vybraných objektů v Městské nemocnici Čáslav“ firmu AVE kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro obec a katastrální území Vrdy na LV 

2CZ odpadové hospodářství s. r. o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha, IČO: 10468, dočasného záboru části pozemku  p.č. 629/10 o výměře cca 11 m  a 
249356089, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. dočasného záboru části pozemku p.č. 1986/31 o výměře cca 393 m , zapsaných 

 doporučila zastupitelstvu města Čáslavi neschválit u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora 
2prodej části pozemku p. č. 355/56 o výměře cca 250 m  a části pozemku p. č. pro obec a katastrální území Čáslav na LV 10001; 2) schválila trvalý zábor části 

2355/61 o výměře cca 250 m  zapsaných pro obec a katastrální území Čáslav u pozemku p.č. 367/2 v k.ú. Vrdy řešit pro další stupeň projektové dokumentace 
katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora formou smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene; 3)
na LV 10001 jednotlivým vlastníkům nemovitostí – rodinného domu č. p. 1816 schválila dočasný zábor části pozemku p.č. 629/10 a části pozemku  p.č. 
a rodinného domu č. p. 1917 v ul. Trnková, Čáslav, za cenu dle znaleckého 1986/31 oba v k.ú. Čáslav formou smlouvy nájemní
posudku + náklady na realizaci prodeje.  neschválila záměr města Čáslav na prodej části 

2 schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č. p. pozemku p. č. 196/3 o výměře cca 137 m , zapsaného u Katastrálního úřadu pro 
138 ul. Jeníkovská, Čáslav panu R. O., byte, Čáslav, za podmínek uvedených v Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kutná Hora pro obec a katastrální 
důvodové zprávě. území Čáslav na LV 10001 společnosti RE/MAX High Way, Pražská ulice 166, 

 schválila přidělení bytu č. 13 v č. p. 440 ul. Boženy 28002 Kolín z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.
Němcové, Čáslav a uzavření nájemní smlouvy v tomto pořadí: 1. S. Z., Světlá  vyslovila nesouhlas s prominutím 50% penále za dluh 
nad Sázavou, 2. D. B., Čáslav, 3. V. S., Kutná Hora za podmínek uvedených v na nájemném a službách v bytě č. 2, v č. p. 138, ul. Jeníkovská, Čáslav, panu R. 
důvodové zprávě. O.

 schválila záměr města Čáslav prodat část pozemku p.č.  doporučila zastupitelstvu města Čáslavi schválení 

Usnesení městské rady ze dne 4. 10. 2016 | Městská rada
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odpisu pohledávky za povinnou Ing. M. Z., ve výši 66 932 Kč z titulu nedoplacení která požádala o ubytování v ubytovacím zařízení - Ubytovna Bílý kůň.
kupní ceny bytu č. 6 v č. p. 1192, ul. B. Němcové, Čáslav, včetně soudních  schválila přidělení bytu č. 7 v DPS, Kostelní náměstí 
poplatků ve výši 4 020 Kč pro nedobytnost. 193, Čáslav paní J. A. trvale bytem Kluky za podmínek uvedených v důvodové 

 doporučila zastupitelstvu města Čáslavi schválení zprávě.
odpisu pohledávky za povinnou V. B. ve výši 54 087 Kč z titulu neuhrazení  schválila firmu Public Market Advisory s. r. o. se sídlem 
nájemného a záloh na služby za byt č. 1 v č. p. 118, ul. Pražská, Čáslav, včetně Šromova 639/43, 643 00 Brno, provozovna Lipová 906/1, 602 00 Brno jako 
soudních poplatků ve výši 1 280 Kč. zpracovatele zadávacího řízení VZ „Energohospodářství Městské nemocnice 

 doporučila zastupitelstvu města schválení vyřazení Čáslav“
pohledávky za povinným M. K., ve výši 102 382 Kč z titulu neuhrazení  schválila odpisový plán Domu dětí a mládeže Čáslav na 
nájemného a záloh na služby v bytě č. 9, v č. p. 574, ul. Filipovská, Čáslav, včetně rok 2016, dle předložené žádosti.
soudních poplatků ve výši 5 410 Kč, do podrozvahové evidence.  schválila čerpání fondu odměn a rezervního fondu 

 schválila vzor dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o DDM Čáslav, dle předložené žádosti.
dotaci na poskytování sociální služby na rok 2016, dle důvodové zprávy.  schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého 

 dala, dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci rozsahu „Vybavení šaten zimního stadionu Čáslav“ firmu Rudolf Havlíček - 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování paní I. V., HAVRDA, 262 91 Kutná Hora 57.

usnesením č. 385/2016

usnesením č. 381/2016
usnesením č. 386/2016

usnesením č. 382/2016
usnesením č. 387/2016

usnesením č. 388/2016
usnesením č. 383/2016

usnesením č. 389/2016
usnesením č. 384/2016

Usnesení městské rady ze dne 18. 10. 2016 | Městská rada

usnesením č. 390/2016

usnesením č. 400/2016
usnesením č. 391/2016

usnesením č. 392/2016 

usnesením č. 393/2016

usnesením č. 401/2016
usnesením č. 394/2016

usnesením č. 395 /2016 usnesením č. 402/2016

usnesením č. 396/2016

usnesením č. 403/2016

usnesením č. 397/2016

usnesením  č. 404/2016

usnesením č. 398/2016

usnesením č. 405/2016

usnesením č. 399/2016

 schválila přijetí mimořádné individuální účelové společnosti RENGEL s. r. o., se sídlem Zákopnická 354/11, 460 01 Liberec v 
dotace ve výši 5 000 000 Kč na zastřešení zimního stadionu (název stavby souladu s nájemní smlouvou č. 153/2009 ze dne 30. 10. 2009 včetně jejich 
Zastřešení nekryté ledové plochy včetně dostavby zázemí) v Čáslavi z rozpočtu dodatků.
Středočeského kraje.  doporučila Zastupitelstvu města Čáslav přijmout 

 doporučila zastupitelstvu města Čáslavi přijmout usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje:
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým - Prodej pozemku, p.č. 1728/1 o výměře 648 m  a p.č. 2088/10 o výměře 139m , 
usnesením č. /2016 schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016. Rekapitulace: které spolu tvoří jeden celek v lokalitě „Cihelna III“ Čáslav v k.ú. Čáslav sestupně 
upravené příjmy 249 709,87 tis. Kč, upravené výdaje 294 456,24 tis. Kč, dle vylicitované ceny zájemcům, uvedeným v důvodové zprávě. 
financování plus 44 746,37 tis. Kč. - Prodej pozemku p. č. 1728/87 o výměře 707 m  v lokalitě „Cihelna III, Čáslav v 

1) schválila zadání dodatečných stavebních prací k. ú. Čáslav sestupně dle vylicitované ceny 
stavby „Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi“ formou jednacího řízení bez 

2uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných - Prodej pozemku p.č. 1728/88 o výměře 712 m  v lokalitě „Cihelna III“, Čáslav v 
zakázkách (dále jen „ZVZ“), a to postupem dle § 34 odst. 5 písm. b) ZVZ  v k.ú. Čáslav sestupně dle vylicitované ceny 
rozsahu a z důvodů uvedených v příloze této důvodové zprávy a 2)

2schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 387/03/2016- II. - Prodej pozemku p.č. 1728/89 o výměře 738 m  v lokalitě „Cihelna III“, Čáslav v 
(č. objednatele 62/2016) ze dne 6. 4.2016 mezi Městem Čáslav a firmou k.ú. Čáslav sestupně dle vylicitované ceny 
Realitní a stavební společnost s r.o., IČ 41432037, Fantova 693/45, Obřany, 614 
00 Brno na realizaci stavby „Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi“. Kupní ceny budou v souladu se zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o 

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého dani z nabytí nemovitých věcí v platném znění navýšeny o daň z nabytí 
rozsahu „Čáslav - oprava chodníku v ul. B. Smetany“ byly obeslány firmy nemovitých věcí.
uvedené v důvodové zprávě výzvou k podání nabídky.  schválila záměr města Čáslav na prodej části pozemku 

 schválila nařízení města Čáslavi č. 3/2016 o plánu zimní p.č 1722/1 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním 
údržby na období roku 2016 - 2017, kterým se určuje pořadí ulic pro zmírňování pracovišti Kutná Hora pro obec a katastrální území Čáslav na LV 10001 o výměře 
následků závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, personální cca 200 m  manž. Ing. L. a Ing. E. S., bytem Čáslav za cenu dle znaleckého 
zajištění, mechanizační prostředky a členové operačního štábu zimní údržby. posudku + platná sazba DPH + náklady na realizaci prodeje.

 schválila směnu bytu č. 3 v č. p. 86 ul. Přemysla Otakara  schválila záměr města Čáslav prodat část pozemku p.č. 
II. za byt č. 1 v č. p. 1908 ul. Prokopa Holého v Čáslavi panu J. S. za podmínek 1642/30 o výměře cca 30 m  zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
uvedených v důvodové zprávě. kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro obec a katastrální území Čáslav na 

 navrhla zastupitelstvu města Čáslavi přijmout usnesení LV 10001 manž. M. a N. Malíkovým, bytem Čáslav za cenu dle znaleckého 
tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. /2016 schvaluje posudku + DPH + náklady na realizaci prodeje.
prodej bytové jednotky č. 1902/4 spolu s podílem na nemovité věci, zapsané  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti a 
na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora právo provést stavbu (v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon) na 
na LV 12733 pro obec a katastrální území Čáslav panu D. R., bytem Brigádnická pozemcích p.č. 1728/24, p. č. 1744/54, p. č. 1728/79 a p. č. 1730/95 zapsaných 

2390, 538 43 Třemošnice za kupní cenu ve výši 24 500 Kč/m . na LV 10001 pro obec a katastrálním pracovišti Kutná Hora, pro oprávněného 
 navrhla zastupitelstvu města Čáslavi přijmout usnesení společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 

tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. /2016 schvaluje IČ: 24729035, úplatně ve výši cca 36 300 Kč + platná sazba DPH, kdy 
prodej bytové jednotky č. 1692/1, 1692/2, 1692/3, 1693/1, 1693/2, 1693/3, předpokládaná výměra věcného břemene je 363 bm. 
1694/1, 1694/2, 1694/3, 1695/1, 1695/2, 1695/3 spolu s podíly na společných  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti a 
částech domů a pozemků st. p. č. 3349, st. p. č. 3350, st. p. č. 3351 a st. p. č. 3352 právo provést stavbu (v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon) na 
v k. ú. Čáslav, v ulici Potoční Čáslav, nájemcům těchto bytů za 50 % obvyklé ceny pozemcích p. č. 2101/3, p. č. 2320, p. č. 2450 a p. č. 249/1 zapsaných na LV 
stanovené dle znaleckého posudku a snížené o daň z nabytí nemovitého 10001 pro obec a katastrálním pracovišti Kutná Hora, pro oprávněného 
majetku. společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 

 doporučila zastupitelstvu města schválení odpisu IČ: 24729035, úplatně ve výši cca 20 000 Kč + platná sazba DPH, kdy 
pohledávky za povinným M. Z. ve výši 21 028 Kč z titulu neuhrazení nájemného předpokládaná výměra věcného břemene je 200 bm. 
a záloh na služby za nebytový prostor č. 142 v č. p. 1616, ul. Pražská, Čáslav  schválila zřízení věcného břemene a právo provést 
včetně soudních poplatků ve výši 2 460 Kč pro nedobytnost. stavbu (v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon) na pozemcích p.č. 

 schválila záměr města Čáslav na pronájem části 250/6, p.č. 1982/1 a p.č. 248/2 zapsaných na LV č. 10001 pro obec Čáslav a 
pozemku p. č. 2194/1 o výměře cca 3 m , části pozemku p. č. 2117/53 o výměře katastrálním pracovišti Kutná Hora, pro oprávněného společnost ČEZ 
cca 3 m , části pozemku p. č. 2274/3 o výměře cca 3 m  a části pozemku p. č. Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035, 
2076/7 o výměře cca 3 m  zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský úplatně ve výši cca 7 700 Kč + platná sazba DPH, kdy předpokládaná výměra 
kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro obec a katastrální území Čáslav věcného břemene je 77 bm.

2 2

2

zájemcům, uvedeným v důvodové 
zprávě.

zájemcům, uvedeným v důvodové 
zprávě.

zájemcům, uvedeným v důvodové 
zprávě.

2

2

2

2 2

2
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Čáslavský kostel svatých Petra a Pavla - respektive 
jeho věž - se tyčí vysoko nad centrem města, jehož 
polohu oznamuje do daleka. Mnozí z místních, ale 
také návštěvníků našeho města, při příjezdu do 
Čáslavi tuto věž netrpělivě vyhlížejí. 

Několik týdnů se však věž zdejšího kostela 
svatých Petra a Pavla může pochlubit ještě další 
„službou“. Právě odtud se totiž třikrát denně znovu 
po dlouhé době začaly ozývat zvony, a to v sedm 
hodin ráno, v pravé poledne a potom také v šest 
hodin večer.   

V minulosti tento zvuk prakticky ve všech 
obcích vyzýval věřící k zamyšlení, k modlitbě. Nyní 
jej většina z nás vnímá jako nostalgické ohlédnutí, 
ale také jako milou součást života města. Zvuk 
zvonu má zkrátka svoje kouzlo pro každého, nejen 
pro věřící lidi. Také proto si řada obyvatel našeho 
města této změny všimla a ve většině se k ní 
vyjadřuje souhlasně. 

K uvedené změně došlo podle slov místního 
faráře Bohuslava Staříka díky nedávné opravě mo-
toru, který zvony v současnosti pohání. Právě s jeho 
funkcí byl v minulosti problém, který nyní pra-
covníci odborné firmy odstranili a zvony tak mohou 
znít mnohem častěji, než tomu bylo doposud. 

„Nešlo o nijak zvlášť složitý zákrok a já jsem 
velmi rád, že se vše podařilo dát do pořádku. Jedná 
se o automatický systém s předem načasovaným 
spouštěním. To však neznamená, že by se zvony 
nemohly rozeznít i v jiné době, než je uvedeno výše 
- například při pohřbech a tak dále,“ vysvětlil 
Bohuslav Stařík. 

Oprava pohonu zvonů byla zajištěna i finan-
cována majitelem tohoto historicky velmi cenného 
objektu, tedy církví.                                                   zn

usnesením č. 406/2016 usnesením č. 408 /2016

usnesením č. 409 /2016
snesením č. 407/2016 

vzala na vědomí

usnesením č. 410 /2016

 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého  schválila příjem peněžitých darů účelově neurčených 
rozsahu „Vybavení prostoru občerstvení a salonku 2 v I. NP zimního stadiónu pro příspěvkové organizace zřizované městem Čáslav dle důvodové zprávy. 
Čáslav“ firmu HOKA interiér s. r. o., Boženy Němcové 1190, Čáslav.  schválila dohodu o spolupráci při nasazení a užívání 
u vyslovila souhlas s termínem konání všeobecného trhu systému prvků aktivního monitoringu ve Středočeském kraji mezi městem 
organizovaného panem Radkem Alešem dne 23. 12. 2016 Čáslav a Středočeským krajem, dle důvodové zprávy.
a dále vyslovila souhlas pro rok 2017 s konáním všeobecných trhů v těchto  prodloužení termínu dodání stroje na úpravu ledové plochy - 
termínech: 31. ledna, 28. února, 28. března, 25. dubna, 30. května, 27. června, WM evo2 - pro zimní stadion v Čáslavi.
25. července, 29. srpna, 26. září, 10. října, 31. října, 14. listopadu a 28. listopadu  schválila návrh darovací smlouvy mezi společností A-
roku 2017. FLAT CZ s. r. o. Jesenice a městem Čáslav, dle důvodové zprávy.

REZIGNOVAL MÍSTOSTAROSTA MĚSTA
JUDr. VLASTISLAV MÁLEK
Doktor Vlastislav Málek, který v posledních letech 
vykonával funkci místostarosty města, podal ke dni 
10. 10. tohoto roku rezignaci. Zůstává však nadále 
řadovým zastupitelem.

Myslím si, že nebude chybou, když naznačím, že 
po prvních jednáních uvažujeme o navržení dosa-
vadního člena městské rady, magistra Daniela 
Mikše. Ten byl v minulých komunálních volbách - 

„Tato informace je pravdivá,“ potvrdil zprávu stejně jako doktor Vlastislav Málek - zvolen z kandi-
osobně doktor Málek, který se ale o podrobnostech dátky České strany sociálně demokratické. Pokud se 
svého rozhodnutí prozatím nechtěl více rozhovořit. návrh setká se souhlasem zastupitelů, bude třeba 
„Svoje důvody sdělím jak zastupitelům města, tak i zvolit také dalšího člena městské rady. Nerad bych 
všem ostatním zájemcům z řad veřejnosti na ale předbíhal událostem, vše se ukáže až na uvede-
nejbližším zasedání městského zastupitelstva, které ném zasedání,“ řekl starosta města, inženýr Jaromír 
se uskuteční v pondělí 31. října,“ konstatoval v Strnad, který dále konstatoval, že pokud proběhne 
krátkosti dnes již bývalý místostarosta města, který také již zmiňovaná volba dalšího člena městské 
se nyní vrátil ke své předchozí advokátní praxi. rady, uvítal by volbu člena jiné strany než ČSSD. „Byl 

K nastalé situaci se krátce vyjádřil také starosta bych rád, kdyby v radě zasedali zástupci širšího 
města, inženýr Jaromír Strnad. spektra zvolených uskupení,“ vyjádřil svoje přání.  

„Jak je již známo, došlo bohužel k situaci, kdy Další informace o vývoji celé situace, stejně jako 
místostarosta města odstoupil a bude tedy třeba zprávu o výsledku volby nového místostarosty 
zvolit jeho nástupce. Stane se tak na nejbližším města přineseme prosincovém vydání ČN.          
zasedání městského zastupitelstva.   zn

Městský úřad Čáslav
zve všechny občany 

na veřejné

které se uskuteční 
v pondělí 31. října 2016

od 17 hodin 
na Nové scéně Dusíkova divadla.

Součástí programu schůze 
bude i volba nového 
místostarosty města.

Podrobnosti programu
jsou uvedeny na plakátech

a na webu města

ZASEDÁNÍ 
MĚSTSKÉHO 

ZASTUPITELSTVA

OPRAVA VE VĚŽI KOSTELA ZNOVU ROZEZNĚLA ZVONY
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH 2016

číslo a název strany celkem celkemv % v %

počty hlasů

celkem v kraji v Čáslavi

Volby do 
Zastupitelstva Středočeského kraje

počet
mandátů

celkem

1 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 699   0,19     2   0,07  x

2 Občanská demokratická strana             45 759 13,05 248   9,34 10

11 OBČANÉ 2011 514   0,14      0   0,00  x

12 Česká strana sociálně demokratická           48 226 13,75 704 26,53 11

26 Koruna Česká (monarch. strana) 958   0,27     5   0,18  x

28 Romská demokratická iniciativa 247   0,07     3   0,11  x

30 ANO 2011              72 795 20,76 556 20,95 16

32 TOP 09              22 928   6,54 105   3,95   5

34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ              64 621 18,43 276 10,40 15

37 Komunistická strana Čecha Moravy             35 534 10,13 320 12,06   8

41 Národní demokracie 748   0,21     6   0,22  x

43 Úsvit s Blokem proti islamizaci                2 724   0,77   13   0,49  x

52 Svobodní a soukromníci                7 601   2,16   32   1,20  x

67 NE ILEG. IMIGRACI - PEN. PRO LIDI                1 701   0,48     8   0,30  x

70 SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK 617   0,17     3   0,11  x

72 Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED              12 326   3,51 128   4,82  x

75 DSSS-Imigranty, islám nechceme!                2 806   0,80   13   0,49  x

78 Koalice SPD a SPO             17 397   4,96 155   5,84  x

81 SPR-REP. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ. 130   0,03     1   0,03  x

85 Česká pirátská strana             12 208   3,48   75   2,82                 x

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 
se uskutečnily ve dnech 7. a 8. října tohoto ro-
ku. Stejně jako v mnoha dalších krajích republi-
ky, i zde získalo největší počet mandátů hnutí 
ANO 2011. Podrobné přehledy výsledků hla-
sování za celý kraj i přímo v našem městě jsou 
uvedeny v přiložené tabulce.  

V krajském zastupitelstvu usednou:
Za ODS: Martin Kupka, Dan Jiránek, Jana 

Poláková, Jan Skopeček, Jaroslav Král, Michael 
Pánek, Tomáš Havlíček, Miroslav Hölzel, Libor 
Lesák a Václav Michl.

Za ČSSD: Miloš Petera, Aneta Heřmanová, 
Milan Němec, Karel Horčička, Zdeněk Seidl, 
Emilie Třísková, Marek Semerád, Jiří Peřina, Jiří 
Volenec,  Josef Řihák a Karel Filip.

Za ANO 2011: Jaroslava Pokorná Jermano-
vá, František Petrtýl, Gabriel Kovács, Marcela 
Melková, Martin Draxler, Ivana Dobešová, 
Přemysl Mališ, Marie Kaufmann, Tomáš Beneš, 
Robert Bezděk, Jiří Haspeklo, Jaroslava 
Němcová, Blanka Žánová, Martin Herman, 
Karel Šulc a Jiřina Michalová. 

Za TOP 09: Petr Tiso, Jan Jakob, Daniel 
Marek, Michaela Vojtová a Milan Schweigstill.

Za stranu STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ: Dana 
Drábová, Vít Rakušan, Věslav Michalik, Pavel 
Fojtík, Věra Kovářová, Petr Holeček, Martin 
Macháček, Lenka Mrzílková, Ivo Šanc, Ctirad 
Mikeš , Pavla Štrobachová, Zdeněk Hraba, Petr 
Šibrava, 

Za KSČM: Zdeněk Štefek, Ivan Cinka, Josef 
Dovolil, Václav Melša, Jiřina Fialová, Zbyněk 
Coufal, Jiří Svoboda a Pavel Hubený.

Hana Hajná a Petr Štěpánek.

1 Ing. Jaromír Strnad ČSSD ČSSD ČSSD 9 560 29,64 1496 57,47

2 Lenka Bochníčková KSČM KSČM BEZPP 4 539 14,07   286 10,98

3 Ing. Milan Vodička, CSc. ODS+Svob+SsČR Svob Svob 3 402 10,55   191   7,33

4 RNDr. Ivo Šanc, CSc. STAN STAN BEZPP 8 061 25,00   291 11,17

5 Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. ANO 2011 ANO 2011 ANO 2011 5 657 17,54   293 11,25

6 RNDr. Radim Špaček KČ KČ BEZPP 1 024   3,17     46   1,76

číslo a jméno volební strana navrhl pol. přísl. celkem v % celkem v %

počty hlasů

celkem ve vol. obv. v Čáslavi
Volby do Senátu Parlamentu České republiky - 1. kolo

ZASTUPITELSTVO STŘEDOČESKÉHO KRAJE

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

1 Ing. Jaromír Strnad ČSSD ČSSD ČSSD 8 312 54,79 1328 76,85

4 RNDr. Ivo Šanc, CSc. STAN STAN BEZPP 6 856 45,20   400 23,14

číslo a jméno volební strana navrhl pol. přísl. celkem v % celkem v %

počty hlasů

celkem ve vol. obv. v Čáslavi
Volby do Senátu Parlamentu České republiky - 2. kolo

Letošní volby do Senátu PČR se - 
zvláště ve svém druhém kole - 
obecně potýkaly s historicky 
nejnižší voličskou účastí. V 
našem volebním obvodu číslo 40 
se k urnám dostavilo pouze 
30,81% v prvním kole a o týden 
později již jen 13,38%. Konkrétně 
v Čáslavi byla volební účast o 
poznání vyšší (v prvním kole 
33,99 %, ve druhém pak výrazně 
nadprůměrných 21,31 %).

Senátorem se stal starosta 
Čáslavi, inženýr Jaromír Strnad. 

Je třeba ale poznamenat, že 
první kolo voleb do Senátu se 
uskutečnilo společně s volbami 
do Zastupitelstva kraje, což 
patrně také mírně poznamenalo 
volební účast. 

Jak je vidět z volebních 
výsledků, ve druhém kole dali 
mnozí voliči kandidátů, kteří se 
do závěrečného kola neprobojo-
vali, na jejich doporučení a 
přiklonili se k tomu z dvojice 
postoupivších, který byl bližší 
jejich názorům či politice prefe-
rované strany. 

VOLEBNÍ ÚČAST

Zastupitelstvo Středočeského kraje

celkově v kraji (%) v Čáslavi (%)

34,76 34,01

Senát Parlamentu České republiky

1. kolo

celkově v obvodu (%) v Čáslavi (%)

2. kolo

30,81 33,99

13,38 21,31
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Ing. Jaromír Strnad
senátor za volební obvod 40

Děkuji za Vaše hlasy
v senátních volbách

Udělám vše 
pro další rozvoj tohoto regionu

STAROSTA ČÁSLAVI OBHÁJIL SENÁTORSKÝ MANDÁT
Jen před několika málo dny se konaly volby - 
tentokrát (alespoň v určitých částech republiky) 
dokonce dvoje v jednom termínu. Jednalo se o 
volby do krajských zastupitelstev a zároveň 1/3 
Senátu Parlamentu České republiky. Jak do 
zastupitelstva kraje, tak i do Senátu PČR přitom 
kandidovali také čáslavští občané. Zatímco v krajs-
kém zastupitelstvu bohužel nikdo z nich nezasedne, 
starosta města, inženýr Jaromír Strnad, svůj 
senátorský mandát ve dvoukolovém boji obhájil. 
Jaké jsou nyní jeho pocity a plány na další období? 

Před šesti lety mnozí 
Čáslaváci přijímali ví-
tězství zdejšího starosty 
v senátních volbách s o-
bavami, zda naše město 
nezůstane ve víru povin-
ností zákonodárce pro 
inženýra Strnada jakousi 
pověstnou Popelkou - 
zkrátka zda bude možné 
zvládnout obě funkce 

„Z obhajoby senátorského postu mám najednou. 
samozřejmě radost a chtěl bych při této příležitosti „Tuto obavu jsem 
poděkovat všem voličům, kteří mi svým hlasem měl zpočátku samozřej-
vyjádřili svoji důvěru. Tentokrát šlo zvláště ve mě také, ale dnes již 
druhém kole o velmi vyrovnaný ´souboj´ s bývalým mohu s plnou zodpo-
kutnohorským starostou Ivo Šancem. Překvapilo vědností konstatovat, že 
mě tedy, že se mi podařilo získat vítězství i v Kutné to možné je, jak ostatně 
Hoře, ačkoliv šlo o desítky hlasů,“ konstatoval v ú- ukázaly minulé roky. 
vodu rozhovoru staronový senátor za volební ob- Práci, vyplývající z obou postů, zvládám také díky žitou součást legislativy. Mnohokrát se již stalo, že 
vod 40 - Kutná Hora inženýr Jaromír Strnad. Ten má, svým spolupracovníkům jak v Senátu, tak i na čás- senátoři vrátili sněmovně k přepracování zákon, 
díky svému předchozímu působení v tomto lavské radnici. Na druhou stranu jsem přesvědčen, který by ve své původní podobě lidem spíše přidělal 
zákonodárném sboru, již nyní zcela jasnou před- že jsem schopen z pozice senátora ve větší míře problémy, než aby jim ulehčil například podnikání. 
stavu o své práci pro naše město i celý region. ovlivňovat podmínky pro život obyvatel nejen pří- Z každého takového úspěchu mám vždy velkou 

„Vždy jsem říkal, že chci velkou část svého se- mo v Čáslavi, ale také v celém širším regionu. Jde radost.“
nátorského času věnovat práci takzvaně v terénu, přitom, jak jsem již poznamenal, nejen o konkrétní Na které konkrétní projekty se tedy nyní chce 
tedy pomoci s realizací konkrétních projektů v jed- řešené problémy obcí volebního obvodu, ale také o starosta Čáslavi a senátor zaměřit?
notlivých obcích regionu. Protože se mi podařilo podporu takových zákonů, které by měly přinést „Jednoznačně je třeba dokončit již zahájené 
mandát získat již pro druhé volební období, umím si lepší podmínky pro všechny obyvatele republiky. Je akce. V Čáslavi se samozřejmě jedná o dostavbu 
lépe než před šesti lety představit, kde je třeba samozřejmé, že ne všechny normy a zákony mohou zimního stadionu a rekonstrukci hotelu Grand na 
opravit silnice, vybudovat protipovodňové hrázky, vyhovovat každému, za sebe ale mohu potvrdit, že Žižkově náměstí. V Kutné Hoře probíhá výstavba 
postavit sportoviště... Na jednu stranu je moje po- se ve své senátorské práci snažím zodpovědně sportovní haly a usilují o získání financí na novou 
zice nyní o něco jednodušší, než tomu bylo v době posuzovat předkládané návrhy a případně pouka- knihovnu, ve Světlé nad Sázavou je již také  vypraco-
mého nástupu do funkce, na druhou stranu s sebou zovat na problematická místa,“ zamyslel se inženýr ván projekt na nové kryté sportoviště, v Církvici se 
toto vědomí nese velký pocit zodpovědnosti. Ta Strnad, který v krátkosti zhodnotil také význam těší na obchvat obce, v Sázavě probíhá realizace 
pramení mimo jiné také z vědomí, že mnozí ze Senátu jako celku. protipovodňových opatření... Práce je stále mnoho, 
starostů, s nimiž jsem v minulosti úzce spolupraco- „Uvědomuji si, že význam Senátu je v současné senátorský volební obvod je opravdu rozsáhlý a 
val, mi před volbami veřejně vyjádřili svoji podporu. době ve společnosti dle mého názoru podceňován. problémy každé jeho části jsou odlišné. Nechci za-
Za to jim i všem ostatním podporovatelům ze srdce Může to být také větší informovaností o činnosti pomenout na žádný jeho kout. Přitom ale samozřej-
děkuji. Cítím to jako velké ocenění mojí předchozí Poslanecké sněmovny, jejíž jednání bývají ´divácky mě stále zůstávám starostou tohoto krásného měs-
práce, ale také jako závazek do budoucnosti. atraktivnější´než jednání Senátu a média se na ni ta, které má moje srdce. Ještě jednou děkuji za Vaši 
Samozřejmě se budu snažit nikoho nezklamat.“ tak více zaměřují. Já ale Senát vnímám jako důle- důvěru.                                                                        zn

- placená inzerce -
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Klub rodáků a přátel města Čáslavě 
zve na přednášku 

Mgr. Vojtěcha Šustka, Ph.D. 

„První z Londýna 
- parašutista František Pavelka 

a jeho spolupracovníci 
v operaci Percentage 

(3./4. 10. 1941 Koudelov)“.
10. listopadu 2016 v 17 hod. 

v aule Gymnázia a SOŠPg Čáslav. 

V sobotu 24. září jsme my, tři pedagogové Vyšší 
odborné školy v Čáslavi, odletěli na ostrov Malta. 

dové studie v rámci výuky na vyšší odborné škole. 
Dále budeme moci opravdu kvalifikovaně vybrat a 
připravit případné zájemce o souvislou pětiměsíční 
zahraniční stáž našich studentů třetích ročníků. Zá-
jem o naše stážisty je z maltské strany veliký. 
Samozřejmě jsme si i důkladně procvičili angličtinu, 
která je na Maltě jednou z úředních řečí.

Po práci jsme stihli i trochu probádat ostrov. 
Navštívili jsme Modrou lagunu, Gozo, hlavní město 
Valettu i blízké Trojměstí. Důkladně jsme promokli 
na útesech Dingli a v rybářské vesničce Marsaxxlokk 
(čti marsašlok) jsme na vlastní oči viděli desítky 
místních člunů zvaných luzzu, které na přídi zdobí 
oko boha Usira či Hora chránící rybáře před nástra-

Účelem cesty bylo tzv. stínování v rámci evrop- hami moře.          
ského programu Erasmus Plus. Takové stínování je 
náramně užitečná věc. Jedná 
se o propojení akademické 
sféry s podnikatelskou, je-
jímž výsledkem je spoluprá-
ce, z níž mohou profitovat 
obě strany. Na týden jsme se 
stali stíny ve firmách S. Trek 
Wholesale (velko a maloob-
chod), Medsea Shipping 
Agency (logistika) a Triple3 
(personální agentura).

Pozorovali jsme, jak mají 
firmy nastavené nejrůznější 
procesy a získávali tak prak-
tickou zkušenost, kterou vyu-
žijeme například pro přípa-

                                   Autor: Mgr. Hana Kosíková

STÍNY NA MALTĚ

CYKLOSTEZKU SI POCHVALUJÍ NEJEN SPORTOVCI
Několik předešlých let pracovalo vedení města na 
realizaci rekonstrukce již existující a dobudování 
nového úseku cyklostezky, která nyní poskytuje 
bezpečný prostor pro sportovní vyžití místních 
obyvatel. Napojení dalšího úseku takovéto komuni-
kace, vedoucí až do Vrdů, navíc nabídlo cyklistům  
možnost jednoduché dopravy z uvedené obce až do 
Čáslavi bez nutnosti obávat se na rušné silnici 
automobilů.

„Cyklostezky využí-
vám často a jsem opravdu 
ráda, že se nyní objevují 
stále nové a nové. Na kole 
jezdím denně, i když jsem 
již v důchodu. Je to pro 
mě dopravní prostředek. 
Automobil nemám a ani 
jej nepotřebuji,“ prozradi-

Náklady na zmiňované práce samozřejmě la jedna z obyvatelek Vr-
nebyly zanedbatelné a bez podpory dotačních dů, která dodala, že právě 
programů by nebylo možné o výstavbě cyklostezky cyklistická spojnice mezi 
vůbec uvažovat. Jak ale ukazuje čas, snaha všech, jejím bydlištěm a Čáslaví 
kteří se na tomto projektu podíleli, se rozhodně se pro ni stala téměř den-
vyplatila. Jak v letních teplých dnech, tak i nyní, kdy nodenní trasou. 
je již třeba se na sport tepleji oblékat, je možné Stejné možnosti ale 
téměř kdykoliv na trati cyklostezky potkat nejen využívají i mnozí další. Je 
právě cyklisty, ale také bruslaře, běžce nebo tedy vidět, že investice do 
maminky s kočárky, pro které je tato cesta vítanou takových akcí, jako jsou opravy a rozšiřování sítě využívání spokojeni. Věříme, že tomu tak bude i v 
možností k procházkám mimo město. cyklostezek, se vyplatí a lidé jsou s možností jejich následujících letech.                                                    zn

VÁNOČNÍ VÝZDOBA
Vánoční výzdoba každoročně propůjčuje centru 
Čáslavi i některý jejím dalším částem slavnostní 
charakter. Navozuje adventní atmosféru, kterou si 
většina z nás snaží navodit i ve svých domovech. 
Také v tomto roce se můžeme těšit na osvětlené 
Žižkovo náměstí, výzdobu pěší zóny i další výzdobu 
města. Potvrdil to jednatel společnosti Čáslavská 
servisní, s.r.o. inženýr Jakub Pavlík, který má tuto 
záležitost na starosti.

„V minulém roce se setkala s velmi kladným 
ohlasem nová světelná výzdoba aleje na Žižkově 
náměstí. V tomto roce budeme ve stejném duchu 
pokračovat i v její další části - konkrétně podél bu-
dovy radnice ke Komerční bance. Dále dojde k vý-
měně osvětlení některých stromů na hranici ná-
městí tak, aby byla celá výzdoba náměstí laděna do 
stejného barevného tónu, tedy tak zvané teplé bílé 
barvy,“ přiblížil inženýr Pavlík s dovětkem, že hlav-
ním bodem bude opět ozdobený vánoční strom - 
smrk, který již léta roste v parčíku u sochy Jana Žižky 
z Trocnova a každoročně se proměňuje v symbol 
Vánoc. 

„S výzdobou města začneme již v listopadu, a to 
v takové době, aby bylo vše připraveno na slav-
nostní rozsvícení vánočního stromu, které je pláno-
váno na první adventní neděli, tedy na 27. listo-
padu,“ uzavřel jednatel společnosti Čáslavská 
servisní, s.r.o.

Již brzy se tedy budeme opět po roce těšit ze 
slavnostně osvětleného města a očekávat příchod 
krásného vánočního období.                                    zn
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V prosinci tohoto roku nabude účinnosti novela 
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, 
která znatelně rozšíří okruh trestných činů, jichž se 
bude moci právnická osoba dopustit. Z tohoto 
důvodu na následujících řádcích stručně shrnujeme 
obsah a přínos této novely pro praxi.

Nejviditelnější změnou, kterou novela přináší, 
je podstatné rozšíření katalogu trestných činů, za 
které může být právnická osoba trestně odpověd-
ná. Nově bude právnická osoba potencionálně 
odpovědná například za trestný čin krádeže, 
zpronevěry, porušení povinnosti při správě cizího 
majetku, poškození věřitele, způsobení úpadku, 
trestné činy páchané v souvislosti s insolvenčním 
řízením a dokonce i trestné činy spočívající v 
nepřekažení a neoznámení trestného činu či trestný 
čin šíření pornografie.

Nadto novela přináší pro právnické osoby 
rozšířenou možnost zprostit se odpovědnosti za 
trestný čin, pokud vynaloží veškeré úsilí, které na ní 
bude možno spravedlivě požadovat, aby spáchání 
protiprávního činu osobami, jejichž jednání může 
založit trestní odpovědnost právnické osoby, 
zabránila. Stávající úprava počítá pouze s tím, že se 
právnická osoba takto může zprostit odpovědnosti 
za jednání svých řadových zaměstnanců.

Právnická osoba se tedy bude moci nově zbavit 
své trestněprávní odpovědnosti za jednání svých 
zaměstnanců, členů jejích orgánů, svého manage-
mentu a osob vykonávacích rozhodující vliv na jejím 
řízení, pokud prokáže, že provedla všechna opatření 
a vyvinula veškeré úsilí, které lze po ní za účelem 
odvrácení protiprávního jednání těchto osob s 
přihlédnutím ke všem okolnostem spravedlivě 
požadovat a rovněž i opatření, jejichž provedení jí 
ukládají v této souvislosti zvláštní právní předpisy.

Takovými opatřeními a veškerým spravedlivě 
požadovaným úsilím zejména bude stanovení 
speciálních interních pravidel pro činnost zaměst-
nanců a managementu; pravidelné provádění 
kontroly dodržování těchto pravidel a jejich efektiv-
ní vynucování; provádění pravidelných školení; 
činění nezbytných opatření k zamezení nebo 
odvrácení následků spáchaných trestných činů; 
náležité oznamování trestných činů, monitoring 
legislativních změn a potřeby úprav interních 
pravidel společnosti.

Pokud budete potřebovat pomoci s nadepsa-
nou problematikou, rádi Vám jako právníci, kteří se 
trestní odpovědností právnických osob aktivně 
zabývají, poradíme.

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

Mgr. Bc. Tomáš Flögel

VÝLET DO DÝŇOVÉHO SVĚTA

ROZŠÍŘENÍ TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI 
PRÁVNICKÝCH OSOB

Poslední zářijový den se třída 4.B vydala na exkurzi do dýňového světa v Nové Vsi u Leštiny. Navštívili jsme 
statek u Pipků, který byl plný dýní. Děti se vydováděly v dýňových bludištích, slámobazénu a hradu ze 
slámy. Chlapci si s chutí zahráli dámu, kde místo figurek přesouvali oranžové a bílé dýně. Děvčata vytvářela 
z dýní pyramidy a různé postavičky a  společně jsme si vydlabali strašidelné dýně. Nakonec jsme navštívili 
stodulu s domácími zvířaty a naučili se neznámé druhy dýní. Společnou cestu vláčkem a celé dopoledne 
jsme si užili i díky úžasnému slunečnému počasí.
Na závěr vypracovali žáci domácí práci, která otestovala jejich poznatky z exkurze.

Mgr. Lucie Horáková

Zveme všechny na akci

která se bude konat na ZŠ Čáslav, Sadová 1756  
           ve čtvrtek  1. 12. 2016 v 16 hodin.

Tato akce je určena všem předškolákům v 
regionu. Kvalifikované elementaristky hravou 
formou představí dětem školní práci. Budoucí 

žáci se seznámí jak se školním prostředím a 
učebnicemi, tak si porovnají  základní 

dovednosti jazykové a matematické, zacvičí si 
při hudbě v tělocvičně, zazpívají si u stromečku.

Rodiče budoucích prvňáčků si budou moci 
prohlédnout naši školu, zároveň jim budou 

zodpovězeny otázky týkající se nástupu dítěte 
do školy. 

Mgr. Jarmila Sejčková, zást. ZŠ
Další případné informace na e-mailu 

seja@sadovazs.cz nebo na tel. 327 315 743

HRAVÉ  UČENÍČKO  
aneb  

ŠKOLA ŤUKÁ NA DVEŘE,

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE PODÍVAT MEZI NÁS

V měsíci říjnu každého roku máme týden SPCCH, 
kde prezentujeme vždy něco z naší činnosti 
ostatním.

Svaz postižených civilizačními chorobami v 
České republice již 12 let organizuje prezentační 
akci „Týden s civilkami“, která představuje 
veřejnosti rozsáhlou činnost celorepublikové 
organizace pro osoby postižené civilizačními 
chorobami. 

Akce v Týdnu s civilkami, pořádané v celém 
okrese:

- den otevřených dveří ve středisku SPCCH v 
Kutné Hoře

- posezení při hudbě (tanec)
- výlet na zámek Ledeč nad Sázavou a muzea 

Humpolec
- výlet do Babiččina údolí
- procházka po kutnohorských kostelech a 

jejich historie
SPCCH v ČR z.s. děkuje za podporu akcí 

„Rozchoďme to s Lesy ČR, sp.“ a též městským 
úřadům, které jednotlivým ZO SPCCH poskytují 
dotace, které pomáhají k uskutečnění těchto akcí 
za značného přispění členů SPCCH. 

Za O.O. Kutná Hora Irena Gaálová

TÝDEN S CIVILKAMI
V OKRESE KUTNÁ HORA

17. PLES MĚSTA ČÁSLAVI SE USKUTEČNÍ 
DNE 21. 1. 2017 OD 19.30 HOD. 

V SÁLE HOTELU GRAND V ČÁSLAVI.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK BUDE ZAHÁJEN 

V INFORMAČNÍM STŘEDISKU ČÁSLAV 
DNE 28. LISTOPADU 2016. 
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Policisté z 
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 manipulo-
vat se zbraní, poté následuje půlroční teoretická část a následně pětiměsíční 
praxe. Během této doby se policisté 3 měsíce zaučují na útvaru a2 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

SPREJERSTVÍ JE TRESTNÝ ČIN 

NOVELA PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA – EVIDENCE PŘESTUPKŮ

KRÁDEŽ LAVIČKY

Dosud neznámý pachatel posprejoval v době 
od 10. října 2016 do 16. října 2016 fasádu domu v ulici Potoční v Kutné Hoře. 
Vandal na objekt nastříkal sprejem červené barvy nečitelný nápis o rozměru 
160x40cm s vlnovkou o rozměru 40x40cm. Svým jednáním způsobil škodu ve 
výši čtyř tisíc korun. 

Policisté z Kutnohorska mají od začátku roku nahlášeny do dnešního dne 
celkem čtyři případy nelegálně posprejovaných stěn, kontejnerů, věcí a stro-
mů. Vyšetřovatelé vyhodnocují i několik let staré malůvky, které pak případné 
podezřelé můžou usvědčit i z více činů. 

Za rok 2015 policisté zaznamenali 13 případů, z toho ve čtyřech případech 
stanul pachatel před soudem. Rok 2014 zaznamenal 17 případů, z toho bylo 
policisty objasněno 10 případů. V roce 2013 bylo nahlášeno 14 případů, z toho 
ve čtyřech případech stanul pachatel před soudem. V roce 2012 bylo nahláše-
no 12 případů, z toho bylo objasněno 7 případů. 

Věk pachatelů, kteří se věnují sprejerství, se převážně pohybuje od 17 let 
do 24 let. Sprejerství je již od začátku trestný čin, a to bez ohledu na výši způso-
bené škody. 

Pachatelům za takové jednání hrozí mimo pokuty i rok vězení. Policisté v 
této souvislosti žádají o pomoc. Pokud by občané mohli poskytnout jakoukoli 
informaci vedoucí k dopadení tohoto pachatele, nechť se obrátí na bezplatnou 
telefonní linku 158 nebo přímo na policisty v Kutné Hoře.

 Čáslavští poli-
cisté poprvé 6. října 2016 aplikovali zápis do Evidence přestupků, což jim uklá-
dá novelizovaný zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb., s účinností od 1. října 
2016. 

Uložena byla bloková pokuta ve výši 1.000 korun muži z Chrudimska (34), 
který se dopustil přestupku na úseku veřejného pořádku (fyzické napadení) v 
Čáslavi a tuto pokutu na místě zaplatil. Policista mohl udělit v blokovém řízení 
pokutu až do výše 5.000 Kč, anebo přestupek řešit Oznámením k přestupkové 
komisy při MěÚ, kde by přestupci hrozila pokuta až do výše 20.000 Kč. Pokud by 
v budoucnu spáchal přestupce obdobný skutek opakovaně (vysvětleno níže), 
hrozila by mu již vyšší sankce až do výše 30.000 Kč za daný skutek.

Do evidence přestupků, kterou celostátně provozuje Rejstřík trestů, se za-
znamenávají pravomocná rozhodnutí o přestupcích: 

· na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 
· na úseku zemědělství a myslivosti dle § 35 odst. 1 písm. c) a f) 
· na úseku obrany České republiky dle § 43 - nově může řešit pouze Vojen-

ská Policie ČR 
· proti veřejnému pořádku dle § 47 odst. 1, proti občanskému soužití podle 

§ 49 
· proti majetku podle § 50

Údaje obsažené v evidenci přestupků se vyřazují z evidence po uplynutí 5 
let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku. 

Policisté nemohou projednat výše uvedený přestupek v blokovém řízení, 
je-li spáchán opakovaně (§ 91a) a za spáchání takového přestupku se ukládá 
vyšší sankce. K upřesnění doplňujeme, že přestupek (RECIDIVA) je spáchán 
opakovaně, jestliže ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestup-
ku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo dvanáct 
měsíců.

 Policisté šetří případ krádeže jedné dřevěné lavičky. Zlo-
děj lavičku ukradl v době od 10. října 2016 do 17. října 2016 z ulice Pobřežní v 
Kutné Hoře. Celková škoda se pohybuje kolem 15 tisíc korun.

ODCIZENÍ AUTOMOBILU 

MAŘENÍ VÝKONU ÚŘEDNÍHO ROZHODNUTÍ

Zřejmě v noci na 17. října 2016 odcizil dosud neznámý 
pachatel v obci Čáslav osobní vozidlo Škoda Octavia kombi, RZ 3J75998, modré 
barvy. Vozidlo bylo zaparkováno v ulici Potoční. Zloděj svým jednáním způsobil 
škodu v předběžné výši 100 tisíc korun.

 Koncem měsíce září řídil 
šestatřicetiletý muž vozidlo Peugeot z města Čáslav do obce Drobovice. Muž 
řídil automobil, přestože má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. V 
případě prokázání viny hrozí pachateli za takové jednání až dvouletý trest 
odnětí svobody.

 Kutnohorští policisté 
šetří případ krádeže na osobě, ke kterému došlo 14. října 2016 na místním 
nádraží kolem půl desáté dopoledne. Zloděj využil spánku poškozeného a z 
kapsy u bundy, kterou měl na sobě, mu odcizil peněženku s hotovostí, osobními 
doklady a platební kartou. Pachatel svým jednáním způsobil škodu za více jak tři 
tisíce korun.

POZOR NA ZLODĚJE NEJEN NA VLAKOVÝCH NÁDRAŽÍCH

ZABAVENÍ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ NEZLETILÝM

ALKOHOL V RUKOU NEMOCNÉHO MUŽE 

 Policisté při pravidelné 
pochůzkové činnosti spatřili patnáctiletého mladíka a jeho stejně starou kama-
rádku, jak drží cigarety. Protože existovala možnost, že by cigarety nabízeli svým 
mladším kamarádům, čímž by se dopustili přestupkového jednání, byly krabič-
ky oběma osobám zabaveny a uloženy na služebně MP Čáslav. Chlapci i dívce 
bylo oznámeno, aby si je přišli vyzvednout se svými zákonnými zástupci a podali 
informace o jejich pořízení pro další šetření.

Na žádost oznamovatele, který se 
obával o zdravotní stav téměř šedesátiletého nemocného muže, se dostavila 
hlídka do domu v ulici Generála Eliáše. Navzdory tomu, že je muž nesvéprávnou 
osobou a léčí se na psychiatrii, vzniklo podezření, že požil alkohol. Toto jednání 
by bylo vzhledem k lékům, které užívá, životu nebezpečné. Strážníci u dotyčné-
ho provedli dechovou zkoušku s výsledkem 1,9 promile alkoholu a neprodleně 
informovali oprávněnou osobu, která již podnikla potřebné kroky k zabezpeče-
ní ohroženého. 

     Po telefonickém oznámení, že 
došlo k vážné rvačce dvou mužů, vyjela hlídka neprodleně na místo. Oznamo-
vatel sdělil, že za ním přiběhla žena, aby zavolal policii, protože viděla, jak došlo 
k incidentu mezi dvěma muži. Na místo dorazila také záchranná služba, která 
před příjezdem strážníků jednoho z nich odvezla do nemocnice. Žena pouze 
postřehla poslední udeření, po němž následovalo přivolání RZS.

Vše se podle výpovědí odehrálo jako vyústění dlouhodobých sporů. První 
muž uvedl, že první ho udeřil odvezený do nemocnice a on se pouze bránil. Pora-
nění, která si vyžádala převoz do nemocnice si údajně způsobil sám po za-
kopnutí a následném pádu na ulici. Na dotaz zda má svědka, který může jeho 
tvrzení potvrdit, odpověděl, že nemá.

HÁDKA SKONČILA OŠETŘENÍM V NEMOCNICI
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Hudební klubová scéna se pomalu začíná probou-
zet k životu a tento měsíc jsou v prostorách bývalé-
ho hotelu Grand naplánovány hned dvě akce, na 
kterých se čáslavskému publiku představí králové 
českých klubů i největších festivalů. Přijdou si na své 
jak fanoušci nespoutaného punk-rocku, nejmoder-
nějšího hip hopu i zasněných folk-popových písní.

GRAND FEST V pátek 18. listopadu od 18:00 se 
roztrhne pytel naplněný hned osmi 

sice nebude tolik kouřit, ale zážitky si z něho může 
leckdo  odnést o to intenzivnější. Přesvědčí vás o 
tom třeba čtyřčlenná skupina Alchymie, která kouz-
lem svých podmanivých písní očaruje fanoušky čis-
té akustické hudby bez zbytečných efektů. Dalšími 
účinkujícími jsou Isua. V čele tohoto uskupení je  
nejen vzhledově výrazná zpěvačka Jitka ,Giudi’ Mou-
lisová. O kvalitě jejího hlasu svědčí například spolu-

interprety, kteří práce s kapelou Mandrage, se kterou vystupovala 
se během večera vystřídají na dvou pódiích. V rámci jako vokalistka. Isua má za sebou také vystoupení 
,Grand festu’ na hlavní scéně zahraje skupina na letošním festivalu Rock for people, stejně jako 
Wohnout tvořena kytarově vyspělým tandem brat- poslední interpret, jehož opomenutí ve spojení s 
rů Homolových, baskytaristou Jiřím Zemánkem a letošním Grand festem by byl snad hřích. Je jím 
bubeníkem Zdeňkem ,Fenkem’ Steinerem. Text pís- Thom Artway (Tomáš Maček), kterého bychom se 
ně Svaz českých bohémů začínající slokou ,Vracím nebáli označit za černého koně večera. Anglicky zpí-
se domů nad ránem kvalitním vínem omámen ...’ vající písničkář se po roce vrací do Čáslavi s čerstvou 
bude jistě oddaně zpívat celý sál. Další hvězdou ve- deskou s názvem Hedgehog.
čera nebude nikdo jiný než skupina Jaksi Taksi. Při O týden později 
vystoupení pražských klasiků punk-rockové muziky budou slavit fanoušci opomíjené repové a hip-
hrajících od roku 1997 nezůstane jediné tričko su- hopové scény. 25. listopadu vystoupí liberecký  pro-

sic je ale také úzce spjat druhý hlas večera. Své bás-ché. Energie nebude chybět ani benešovským ATD jekt , jehož hlavními členy jsou rapper 
ně v rytmicky mluvených rýmech podkreslené hud-a čáslavskému publiku věrně známé Civilní Obraně. ,Beef’ (Kryštof Peuker) a hudební producent ,ODD’ 
bou včetně melodických refrénů představí Jonáš Z domácích kapel se na hlavním podiu představí (Ondřej Turták). Dvojice v Čáslavi vystoupí v rámci 
Červinka alias Lipo. Tedy další interpret jehož písně také alternativní parta Nonsens.  podzimní tour, kterou razí k vydání druhého alba 
rotují v nejposlouchanějších českých médiích. Pozornosti ale v žádném případě nesmí unik- Sen. Na nahrávce se mimo dalších hudebníků obje-

   nout ,akustická stage’. Z kotle před tímto podiem se vil také výše zmiňovaný Thom Artway. S ATMO mu-

ATMO music SEN TOUR + LIPO 

ATMO music

               JN

LISTOPADOVÁ VYSTOUPENÍ V GRANDU  
Grand fest i ATMO music + Lipo  

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 
ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
Také v tomto roce proběhl další z ročníků soutěže, 
nazvané Literární Čáslav. Jednalo se již o patnácté 
pokračování stále oblíbené akce, která budí zájem 
nejen v našem městě a jeho okolí, ale v rámci celé 
republiky. Ostatně ze všech jejích koutů byly také 
do čáslavské knihovny doručeny soutěžní příspěvky 
- celkem se jednalo o desítky prací jak z oblasti 
poezie, tak i prozaických děl. 

Cena poroty
Miroslava Kubešová

Jindra Lírová
Jakub Liška

Čestné uznání
Pavlína Kollárová
Zdenka Líbalová

Pavel Vydra

Zvláštní cena poroty
Martin Trdla

Cena poroty
Patrik Battya

Tereza Čermáková
Vojtěch Mička

Čestné uznání
Alena Bartesová

Václav Franc
Marcala Klíčová

Za svoji básnickou tvorbu si ocenění odnesli:

V kategorii prózy byli oceněni: Městské muzeum a knihovna Čáslav 
zve všechny zájemce o knihy novější i starší, 

naučné i beletrii, dětské i pro dospělé, 
české i cizojazyčné na 

do vestibulu knihovny na Kostelním náměstí. 
Ceny knih jsou velmi příznivé 

a jistě žádný návštěvník neodejde s prázdnou.
Těšíme se na Vás!

pokračující burzu 
z Týdne knihoven 

POKRAČUJE BURZA KNIH 
V ČÁSLAVSKÉ KNIHOVNĚ
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STŘÍBRNÁ PAMĚTNÍ MEDAILE 
SENÁTU PČR
PRO LUDMILU FORMANOVOU
Předseda Senátu Milan Štěch v nedávno ocenil 15 
osobností z oblasti vědy, kultury, sportu a veřejné-
ho života Stříbrnou pamětní medailí Senátu. 
Slavnostní předávání medailí se letos uskutečnilo 
popáté při příležitosti Dne české státnosti. Ocenění 
převzali tři vynikající sportovci, několik mezinárod-
ně uznávaných vědců nebo také žena, která zachrá-
nila život muži v hořícím autě.

Ludmile Formanové i všem ostatním oceněným 
srdečně gratulujeme.    

také čáslavská atletka Ludmila Formano-
vá, jejíž výkony jsme mohli před  lety 
obdivovat jak na evropských, tak i svě-
tových šampionátech, kde se její konku-
rence obávaly ty skutečně nejlepší z nej-
lepších. Ostatně za vše hovoří nespočet 
medailí i titul mistryně světa v běhu na 800 
metrů z halového mistrovství v roce 1999.

„Oceňujeme dlouhodobou činnost, často i celo- „Tohoto ocenění si samozřejmě velice 
životní práci, píli a soustavnost. Ale také oceňujeme vážím,“ řekla v souvislosti s předáváním 
talent, který má ještě mnoho před sebou, nebo Stříbrných pamětních medailí Senátu 
mimořádné jednorázové výkony. A oceňujeme také Ludmila Formanová. „Je to o to větší čest, 
schopnost překonávat nástrahy, které život přináší, že jsem mohla stát po boku významných 
odvahu prát se s nepřízní osudu,“ řekl předseda vědců, umělců i dalších sportovců - lidí, 
Senátu Milan Štěch. Ten dostává návrhy na ocenění kteří ve svém oboru dokázali více než jiní. 
od veřejnosti nebo senátorů, letos jich vybral Uvědomila jsem si, jak málo toho o 
patnáct. „Mnohá jména jsou důvěrně známá, o ji- mnohých z nich víme, ačkoliv jejich práce 
ných ale vědí jen zasvěcení odborníci nebo třeba ko- je často přínosná pro nás pro všechny. 
legové z oboru, studenti, pacienti atd. Pro naše roz- Slavnostní ceremoniál jsem tedy prožívala 
hodování není sláva vůbec určující. Chceme ukázat, velmi intenzivně, poslouchala jsem in-
že si všímáme i těch, o nichž se sice nepíše v denním formace o oceněných a bylo mi velkou ctí 
tisku, ale jejichž práce má přesto pro naši společ- se s nimi setkat osobně,“ dodala Ludmila 

ped prof. MUDr. Vratislav Rybka, DrSc., chirurg prof. nost obrovský význam,“ dodal předseda Senátu. Formanová, jejíž medailová sbírka se opět rozrostla 
MUDr. Miroslav Ryska, CSc., a přední expert v ob-Zástupcem oceněných, který během ceremoni- o jednu novou.   
lasti závažných onemocnění dětí prof. MUDr. Jan álu přednesl svůj projev, byl významný sociolog Mimo Ludmily Formanové toto významné 
Starý, DrSc. Mimo již jmenovaných byli stříbrnou Akihiro Ishikawa, odborník na společenské změny ocenění v letošním roce obdrželi také další sportov-
medailí oceněni také skladatel a interpret populární ve střední a východní Evropě. Ve své řeči připomněl ci - lyžařka Šárka Strachová, česko-kanadský kraso-
hudby Petr Janda, mezinárodně respektovaný svůj náhled na český národ: „Český národ je míru- bruslař Otto Jelinek a paralympijský cyklista Jiří Je-
umělecký sklář a výtvarník René Roubíček či paní milovný, nikdy v dějinách nebyl v roli agresora. žek. Z oblasti vědy si medaile převzali prof. Ing. Jana 
Jana Balcárková, která se stala svědkem vážné Ačkoliv když žil pod nadvládou zahraniční velmoci, Hejšlová, CSc., mezinárodní expertka v oboru ana-
nehody a svým okamžitým zásahem zachránila jako národ přežil, rozvíjel a rozvíjí svou specifickou lýza potravin a přírodních produktů, statistik a eko-
život zraněnému řidiči jen několik sekund před kulturu, která přispívá k obohacení světové kultury nom prof. Ing. Richard Hindls, CSc., sociolog, pů-
explozí havarovaného vozidla. lidstva, udržoval a vzkřísil své tradice,“ uvedl Akihiro sobící na tokijské univerzitě, spolupracovník 

Ishikawa podle tiskové zprávy, vydané Senátem při sociologického ústavu ČSAV prof. Akihiro Ishikawa, 
této příležitosti. přední radiolog prof. MUDr. Jaromír Kolář, DrSc., 

                                      Jednou z oceněných osobností se letos stala onkolog prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., orto- TZ, zn
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Pravděpodobně se ptám příliš brzy, ale co plá-
nujete za další cestu? 

Mladí cestovatelé Tomáš Kalivoda a Michal Hynek 
se 1. srpna vydali poznávat divokou přírodu USA. 
Jejich cesta se jmenovala „Z Čáslavi na Aljašku”, bě-
hem níž sedmnáct let starým americkým pick-
upem přejeli čtyři americké státy - Arizonu, Utah, 
Wyoming, Montanu, dále pokračovali do kanadské 
provincie - Alberta a Britské Kolumbie, kanadského 
teritoria Yukon s cílem na Aljašce. V průběhu dvou-

Nastala naopak situace, kdy jste měli skutečný měsíční cesty ujeli 18 872 kilometrů a nasbírali ne-
strach nebo opravdu negativní pocity?spočet zážitků. V začátcích jejich cesty se nám s ces-

tovateli podařilo navázat spojení, když se nacházeli 
u jezera Seeley Lake v Montaně. Nyní se již měsíc 
aklimatizují v České republice a na plno se věnují 
studijním povinnostem. Mezi nimi si však najdou 
čas na přípravu a organizaci přednášek z expedice a 
také na pár odpovědí Čáslavským novinám.

Na samotném začátku cesty nám Tomáš na jed-
nu z otázek odpověděl, že je zvědavý, zda se po dvou 
měsících spánku ,kde se dá’ bude těšit na svoji po-
stel. Jak to tedy bylo? Dva měsíce na cestách vám 

Která lokalita vás zaujala nejvíce?prozatím stačily nebo byste rádi v podobném duchu 
v cestě pokračovali další dva měsíce na úkor kom-
fortu?   

Celá expedice jistě byla jeden nezapomenutel-
ný zážitek. Můžete ale zmínit něco co převyšovalo 
ostatní dojmy nebo co vás pozitivně překvapilo? 

Tomáš: Udivila mě především vstříc- scenérie s divokou faunou byly pastvou pro naše oči 
nost a ochota lidí, které jsme za ty dva a čočky fotoaparátů. Hrozně se mi líbilo také v San 
měsíce potkali. Ať to bylo v Bostonu na Franciscu. No a užili jsme si super treky v národním 
letišti, kde Michalovi v půl čtvrté ráno parku Yosemite, kde jsme během tří dnů nachodili 
přinesli celou roli fólie na obalení zavaza- skoro 100 km.
del, nebo v městečku Lone Pine upro-
střed buše, kde nám v sobotu ráno vymě-
nili porouchanou součástku na našem ex- Michal: Zatím je opravdu ještě brzy, ale při loň-
pedičním autě. Ve Skagway nám zase pár ském cestování po západu USA jsem si jako další cíl 
kanadských radioamaterů přinesl k veče- stanovil Washington, Oregon a část Kalifornie. Plá-
ři dvě porce teplé polévky. V celkovém ny se letos trošku změnily, a i když jsme těmito státy 

součtu jsme dostali stovky dobrých tipů a rad, ale projeli, tak jsme z nich příliš neviděli. V Kalifornii 
také konzervu fazolí, motorový olej, nebo dokonce jsme sice strávili nějaký ten čas, ale jsou zde další 
rošt na grilování. Nezapomenutelným zážitkem by- místa, která bych rád navštívil. Pokud vše půjde 
lo pozorování prvního medvěda ještě na území Ka- podle plánu, rád bych se tam vydal příští rok znovu. 
nady, stejně tak jako všech ostatních a poté ledov- Mezi další místa, kam mě, doufejme, jednou moje 
ce, protože pohled na 26 ledovců, který se nám na- kroky zavedou, patří Patagonie, Kamčatka, Nový 
skytl z paluby výletní lodi, byl prostě fantastický. Zéland a vlastně… celý svět. 

Tomáš: Možná čtenáře také trochu zklamu, ale 
zatím nemáme vybranou žádnou konkrétní desti-

Michal: Jediné špatné vzpomínky mám na to, naci. Oba se teď snažíme plnit zejména studijní po-
když mi na paměťové kartě došlo místo a neměl vinnosti. Ve volných chvílích zpracováváme nejen 
jsem u sebe náhradní. To bych zařadil mezi negativ- dojmy, ale hlavně kvantum fotek. A návratem to pro 
ní pocity. nás navíc neskončilo. Teď už můžeme přiznat, že 

Tomáš: Já se přiznám, že jsem se bál v národ- chystáme několik přednášek spojených s promítá-
ním parku Denali. Čekala nás noc v divočině, mimo ním fotografií. Zřejmě první z nich se uskuteční na 
kemp, v parku, který je známý výskytem medvědů festivalu aktivit a cestování v přírodě s názvem Obzo-
Grizzly. Příjemné pocity jsem rozhodně neměl v o- ry, který se koná 12.- 13. listopadu 2016 v Praze. Sa-
kamžiku, kdy se začaly uprostřed buše ozývat divné mozřejmě chceme také uspořádat akci přímo v Čás-
zvuky a rány z motoru auta. lavi. O té Vám ale zatím nemohu říci nic bližšího. Če-

ká nás tedy kus práce. Na druhou stranu, pořád po 
Michal: Celá Aljaška byla úžasná. Nedotčená očku sledujeme letenky, je tedy dost možné, že když 

příroda, zvěř, která není ovlivněna působením člo- se naskytne nějaká zajímavá příležitost, sáhneme 
věka a neuvěřitelný klid. Ale přeci jedno místo v so- po ní a menší cestu podnikneme spontánně. Michal: Abych řekl pravdu, po dvou týdnech 
bě ukrývalo něco víc než ostatní. Již zmiňovaný ná-  spaní v posteli mi chybí usínání pod širákem s výhle-
rodní park Denali se stej-dem na Mléčnou dráhu a polární záři. Rozhodně 
nojmennou nejvyšší bych pokračoval dál a vzdal se veškerého komfortu. 
horou Severní Ameriky, I ta zima, co mě budila ve čtyři hodiny ráno, se dala 
ve kterém nás a naše přežít. Stojí to za to. 
batohy s nejnutnějším Tomáš: Po návratu jsem si pohodlí vlastní poste-
vybavením odvezl do le opravdu užil, nicméně teď už se mi také stýská po 
nitra parku speciální usínání pod polární září. I když v současných teplo-
autobus a po vystoupe-tách by to teď bylo o dost náročnější. Na Aljašce 
ní jsme mohli jít kamko-jsme měli štěstí na počasí, teď už tam pěkně mrzne. 
liv se nám zachtělo. Di-Kdybychom mohli cestovat na další místa, myslím, 
vočina a nebezpečí ko-že bychom se oba shodli a pokračovali třeba do tako-
lem Vás. Tam jsem si to vého Mexika, a dál na jih a třeba bychom dojeli až 
zamiloval a považuji to do Patagonie.
za nejkrásnější místo, 
kde jsem kdy byl. 

Tomáš: Rozhodně 
Aljaška! Krásné a neo-Michal: Velmi mě překvapil a zároveň potěšil 
pakovatelné přírodní zájem lidí o naší cestu. 

JN, foto: archiv Z Čáslavi na Aljašku

s

Z ALJAŠKY ZPĚT V ČÁSLAVI 

zleva: Michal Hynek, Tomáš Kalivoda
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O nezbytnosti krve pro lidské (a nejen pro to lidské) 
tělo a pro život pravděpodobně nebude polemizo-
vat nikdo. Stejně tak jako o konstatování, že dárci 
krve - a zvláště pak ti, kteří se na transfuzní stanici za 
tímto účelem dostavují po dlouhá léta opakovaně - 
patří mezi hrdiny běžného života. Právě dárci krve 
jsou těmi, kteří bez očekávání velkých díků a me-
diálního ocenění zachraňují životy kohokoliv z nás. 
Právě jim tedy patří upřímné poděkování od lidí, 
jimž darovaná krev již někdy v životě pomohla, 
stejně jako od těch, kterým zachránila blízkého 
člověka... Dárci krve si zkrátka zaslouží velké díky od 
nás všech. Nikdo z nás neví, zda nebo kdy bude 
právě takovou pomoc potřebovat. 

Ještě jednou děkujeme!  

"Můj návrat k dár-
covství přispěla zdánlivá 
drobnost a jak jsem říkal 
- náhoda. V době, kdy byl 
dostavěn nový objekt 
transfuzní stanice v are-
álu městské nemocnice 
v Čáslavi byla požádána 
firma Technické služby, 
kde jsem v té době 
pracoval, o přestěhování 
vybavení do nových pro-
stor. Při přesunu ale doš-
lo k drobnému poškoze-
ní jednoho z přístrojů a 
jako určitou kompenzaci 
jsme spolu s ostatními 
zaměstnanci darovali 

krev. Od té doby chodím víceméně pravidelně - dva-
krát či třikrát do roka na odběry. Dodnes je to při-
bližně pětapadesátkrát,"  doplnil.

Jeho slova poté potvrdila také doktorka Marie 
Drdová, primářka hematologicko-transfuzního od-
dělení čáslavské nemocnice, které celou slavnost ve 
svých prostorách hostilo. Ta navíc poděkovala kaž-
dému z dobrovolných dárců krve, kteří svým přístu-
pem k pomoci druhým pomáhají zachraňovat živo-
ty. 

Ke gratulacím a slovům díků se připojila také 
paní Michaela Němečková, ředitelka Oblastního 
spolku Českého červeného kříže Kutná Hora. 

Celá slavnost byla již ve svém úvodu zpestřena 
Mnohá slova, vyjadřující úctu k dárcovství krve, hudebním vystoupením žáků zdejší Základní 

zazněla také v první polovině října v rámci slavnost- umělecké školy Jana Ladislava Dusíka pod vedením 
ní akce, spojené s předáváním stříbrných a zlatých svého učitele pana Bc. Filipa Jerie. Za svůj vstup do 
Janského plaket a Zlatých křížů 3. třídy za 20, programu setkání si mladí hudebníci vysloužili 
respektive 40 či 80 bezplatných odběrů krve. upřímný potlesk jak od oceňovaných dárců, tak i 
Setkání se mimo samotných oceněných zúčastnili jejich rodinných příslušníků a všech ostatních 
také zástupci vedení kutnohorské pobočky Českého účastníků akce. 
červeného kříže, zdravotních pojišťoven i čáslavské Závěr příjemného odpoledne patřil, jak je při 
transfuzní stanice. Svým proslovem dárce krve těchto příležitostech již tradicí, malému rautu, při 
ocenil také starosta města, inženýr Jaromír Strnad, kterém je oceněným dána možnost osobních 
který - podle jeho vlastního vyjádření - zná proble- setkání a výměny zkušeností či zážitků. Vždyť 
matiku dárcovství krve z obou stran. Jako aktivní všichni zúčastnění mají mnoho společného - dobré 
dárce krve, který má již také doma zlatou Janského srdce, které je vede k pomoci ostatním, víru v sebe 
plaketu, tak i z pohledu člověka, který ze zdravot- sama i lidi kolem sebe, snahu zachránit život 
ních důvodů darovanou krev potřeboval. druhému. 

"Prvně jsem krev daroval už na vysoké škole. I tentokrát šlo o setkání vzácných lidí, bez jejichž 
Tehdy jsem byl na odběru přibližně třikrát. Následo- pomoci by lékaři jen těžko hledali cestu k uzdravení 
vala na určitou dobu přestávka a později jsem se k třeba právě některých čtenářů tohoto článku. 
dárcovství krve dostal vlastně náhodou," vzpomněl                         
inženýr Strnad, který vysvětlil i další podrobnosti.      zn

20...40...80 ODBĚRŮ KRVE 
DĚKUJEME!

Nositelé Zlatého kříže 3.třídy

Nositelé Zlaté medaile prof. J. Janského za 40 
odběrů krve:

Nositelé Stříbrné medaile prof. J. Janského za 20 
odběrů krve:

Jelínek Miroslav - Třemošnice
Forman Jiří - Zruč nad Sázavou
Beran Josef - Kutná Hora
Ing. Janotka Jan - Licomělice
Pech Jiří - Nové Dvory
Karásek Jindřich - Čáslav
Mejstřík Zdeněk - Uhlířské Janovice
Barenčík Antonín - Malešov                                 
Říha Lubomír - Bratčice

Bc. Musil Petr - Čáslav
Schovanec Marek - Kutná Hora
Tomandl Miloš - Kutná Hora
Cakl Tomáš - Čáslav
Vondrys Pavel - Jakub
Hrubý Jan - Kutná Hora
Bohatý Jaroslav - Čáslav
Kupka Jaromír - Čáslav
Dvořák Vlastimil - Zruč nad Sázavou
Zelená Monika - Golčův Jeníkov
Štícha Čestmír - Polipsy
Kaňkovský Roman - Vilémov
Vosyka Jaroslav - Zruč nad Sázavou
Hejl Josef - Zruč nad Sázavou
Vocl Miloš - Záboří nad Labem
Šmíd Libor - Bojmany
Rohovec Miroslav - Lovčice
Sova Michal - Kutná Hora
Kohl Josef - Čáslav

Onderka Tomáš - Čáslav
Vlach Jakub - Čáslav
Nový Pavel - Výčapy
Matys Robert - Čáslav
Kolárik Stanislav - Licoměřice
Lanc Václav - Žleby
Ing.Hora František - Dolní Bučice
Ing.Štus Radek - Potěhy
Kučera Lukáš - Kubíkovy Duby
Příbramský Karel - Habry
Mysliveček Jan - Souňov
Tvrdíková Žaneta - Laziště
Novák Miloš - Žehušice
Holý Josef - Rohozec
Vančurová Iveta - Nepoměřice
Zoul Jan - Přítoky
Radil Aleš - Třemošnice
Brabec Zdeněk - Zruč/Sázavou
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V podzimních měsících končí také sezona na Hrád-
ku, který byl po rozsáhlé revitalizaci slavnostně ote-
vřen v první jarní den letošního roku. Po vykácení 
náletových dřevin a vybudování přístupové cesty 
zde byla instalována informačně edukativní expozi-
ce, která je složena z šesti panelů. Ty se formou krát-
kých textů a jednoduchých aktivit snaží přiblížit vý-
znam tohoto místa dospělým i dětem. V polovině 
října, na Mezinárodní den archeologie, nastal ten 
správný čas pro pomyslné zakončení první sezony 
této nově zpřístupněné lokality.

Zábavné dopoledne konané 15. října s názvem 
Archeologické hrátky na Hrádku vzešlo ze 
spolupráce města Čáslav, Archeologického ústavu 
AV ČR, Praha, v. v. i., Muzejního a vlastivědného 
spolku „Včela Čáslavská“, Městského muzea a 
knihovny Čáslav a Rodinného centra Kopretina. O 
bližší informace jsme během akce požádali PhDr. 
Drahomíru Novákovou z městského muzea: 
„Dopoledne plné zábavných her nejen pro děti, ale 
také jejich rodiče jsme připravili v rámci 
Mezinárodního dne archeologie. Zároveň jsme 
touto akcí chtěli završit letošní sezonu.

mavých činností, které mají vzdělávací charakter. logie bychom zde rádi na začátku další sezony uspo-
Přibližují období, kdy byl Hrádek osídlen. Připravené řádali koncert. Pro hudební žánr jsme se ještě neroz-
máme například detektory kovu pro hledání pokla- hodli, ale určitě dáme přednost souborům, které se 
dů, kuši a prak pro lovení divoké zvěře nebo kotlík, v obejdou bez elektřiny, jako tomu bylo při otevření 
němž na ohni vaříme kaši, kterou si děti mohou do- Hrádku.”      
chutit ingrediencemi jako jsou například ořechy, 
hroznové víno nebo 
med, a ochutnat pokrm, 
který byl pro naše před-
ky běžný. Děti na jed-
notlivých stanovištích 
po splnění úkolů dostá-
vají razítka do herního 
listu. Po zaplnění všech 
políček na ně čekají 
drobné odměny.“

Paní Drahomíra No-
váková také pohovořila 
o vizích do následující-
ho období: „V podob-
ných akcích jistě bude-
me nadále pokračovat. 
Vedle dalších oslav Mezi-

Pro návštěvníky jsme nachystali řadu her a zají- národního dne archeo-

 
               JN

ARCHEOLOGICKÉ HRÁTKY NA HRÁDKU

Žáci Středního odborného učiliště Čáslav se opět 
zúčastnili - tentokrát již desátého ročníku - gastro-
nomické soutěže O pohár blanických rytířů v kate-
goriích kuchař teplé kuchyně, kuchař studené ku-
chyně, číšník a cukrář, pod vedením vedoucí odbor-
ného výcviku Aleny Havlové, Bc. Jaroslava Červinky 
a Bc. Kláry Bednářové. 

Nádherný dort na téma „podzim čaruje“ prezen-
tovaly Andrea Novotná a Lucie Rybáčková. Soutěže 
se zúčastnilo celkem 12 škol, z toho 55 soutěžících. 
Celý den probíhal v přátelském duchu, příjemné 
atmosféře a bylo se opravdu na co dívat! Odborná 
porota v závěru zhodnotila výkon všech žáků velmi 
kladně a poznamenala, že jejich úroveň se rok od 

Školu reprezentovali žáci druhých a třetích roku zvyšuje. Žáci naší školy byli úspěšní a dosáhli 
ročníků, jmenovitě Jan Miřátský, který připravoval těchto výsledků: v kategorii kuchař teplé kuchyně 
telecí plátky na grilu se zeleninovým ragú a by- jsme uspěli v bronzovém pásmu, cukrářky se u-
linkovými noky, Šárka Šimková se svým „chlebíčkem místily ve stříbrném pásmu (6. místo) a číšníkům a 
pro zdraví“, jehož základ tvořila červená řepa s kuchařce studené kuchyně se podařilo vybojovat 
dekorací z plátků drůbežího masa a dýňových se- zlaté pásmo a krásné třetí místo. Všem žákům tímto 
mínek, slavnostní tabuli v duchu vinobraní připravili velice děkujeme za perfektní reprezentaci školy a 
a obhajovali Anežka Nezbedová a Daniel Zeman. gratulujeme!                                                           -RP-

SOUTĚŽ O POHÁR BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
- VLAŠIM, 13. 10. 2016

SENIOŘI NEZAHÁLÍ

Čas se zastavit nedá. Zjišťujeme, že již deset měsíců 
roku 2016 je za námi, a proto chceme občany 
našeho města seznámit s rekapitulací činnosti 
Klubu důchodců. 

V Klubu je registrováno 170 členů. Scházíme se 
v klubovně každou středu, vyjma svátků, na tyto 
dny připadajících. V době prázdnin se setkáváme 
jedenkrát v měsíci. Pololetní plán naší činnosti 
obsahuje různé aktivity - jsou to přednášky, besedy, 
zájezdy, návštěvy kina, divadla, koncertů, spole-
čenská setkání a podobně. Například jen v prvním 
pololetí tohoto roku proběhla přednáška městské 
policie, cestopisná přednáška Honzy Žerta, dále 
přednášel léčitel a proutkař pan Josef Novotný, 
místostarosta města JUDr. Vlastislav Málek, PhDr. 
Drahomíra Nováková z městského muzea, mozaikář 
pan František Tesař či Ing. Kocián a MUDr. Černo-
horská. Dále proběhly besedy s pracovnicemi měst-
ské knihovny, přišly děti z mateřské školy, z rodin-
ného centra Kopretina i DDM. Společně jsme v kině 
zhlédli film o Lídě Baarové, navštívili jsme také kon-
certy v Diakonii, kde zahrály Věnovanka pod vede-
ním kapelníka pana Musílka a Golčovanka. K dobré 
pohodě při společenském setkání zazpíval zpěvák 
Jiří Škvára...

Myslíme si, že naši činnost můžeme hodnotit 
jako úspěšnou. I když jsme se navždy rozloučili s ně-
kolika členy, jejich prázdná místa doplňují noví, 
mladší důchodci. Děkujeme zastupitelstvu města, 
vedenému starostou Ing. Jaromírem Strnadem za 
vybudování a finanční podporu našeho klubu dů-
chodců, který nám mnohá města mohou závidět. 
Máte-li zájem, přijďte i Vy mezi nás. Ve druhém po-
loletí již společně můžeme plnit další aktivity.                                                                       

                                                                           -KD-
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Když člověk není na svou samotu sám, bývá mu lépe 
a žije se mu snadněji. Zdá se to být protimluv, tahle 
věta, ale není. Je to prostě tak. Vždyť tou studnou, v 
níž pramení věčné člověčí hledání, nacházení a zase 
opouštění, je hlavně samota našeho nitra. Šerá, 
chladná a mlčící hlubina, podivně nehybná a 
netečná k dění tam nahoře. Nahoře, ve světě 
našeho každodenního bytí, kde vládne tu světlo, tu 
zase tma, tu radost a jindy žal a sladkost či hořkost. 
Kde je možno hledat a nacházet i nenacházet, 
vítězit i prohrávat, stoupat do výše a padat dolů a 
zkoušet to zase znovu a třeba jinak. Jen nezůstávat s 
prázdnotou samoty našeho hlubokého nitra, která 
navzdory tomu, že se tváří, jakoby nebyla, umí 
kupodivu někdy ztěžknout a svírat tak, až se nedá 
dýchat, myslet, žít. Odvracíme se od ní, hledáme 
záchranu ve snech o někom a o něčem, o naplnění 
představ a tužeb, o hřejivém souznění, které z tónů 
dělá hudbu... Upínáme se k životu. Hledáme. To 
hledání nás alespoň trochu chrání před jejím 
mlčícím chladem. Dává naději.

Někdy to bývá snadné, 
někdy velmi obtížné. U těch, 
kteří nás drží za ruku, to bývá 
snadnější. U těch, které nám 
vzala smrt, to už tak lehké není. 
Můžeme s nimi hovořit jen 
tichem vzpomínek. To se nám 
ale často zdá být málo. Chceme, 
aby naše láska byla vidět, aby 
promlouvala hlasitě, aby nebyla 
přehlédnuta. A tak ji oblékáme 
do zvyků, rituálů, frází. Stejně 
jako ti před námi. Naši předci. Je 
to prostě jednodušší. Je to 
návod. Stačí ho dodržet.

Většina toho, co jsme dnes, 
je dílem včerejška. Minulosti. 
Dávné i nedávné. Neseme si v 
sobě dědictví pravěku stejně, 
jako prožitky předchozí hodiny. 
Jenom o něm tak úplně nevíme. Je zasuto hluboko v Velikonocích, pálení čarodějnic, Letnicích, Dušič-

Když pak přece jen najdeme, nebo si alespoň pocitech, v nejasné tísni, v pověrách, v intuici... A kách. I o dalších svátcích, už neznámých, které čas 
myslíme, že jsme našli, chráníme tu naději milování, společně s ním i v úkonech, které děláme, aniž překryl zapomenutím. O tom, jak to bylo v dnešních 
lásky, přátelství, krve, laskavosti a pomoci, či jen mnohdy víme proč. Neznáme jejich zrození, Čechách a zemích okolních v dobách ještě starších, 
společných myšlenek, až k bolesti. Někdy až k se- původní význam a obsah, záměr. Možná nezřetelně se můžeme jen domnívat dle archeologických nále-
bezničení. Milujeme. A máme rádi i ty, kteří nám ji tušíme... Ale předem daný postup, obřad, pravidlo zů. Ale u Keltů (dle řeckého historika Herodota - žil 
nabídli, s nimiž jsme se neminuli, které nám nadělil vše usnadní, tak proč bychom ho nepoužili i my. právě v 5. století před Kristem - si říkali Keltoi) už ví-
osud, náhoda a štěstí a kteří přidávají i věrnost a Dělá to přece kde kdo. Své rituály má proto zrození, me o něco víc. Jistě - jen o něco... Třeba o svátku, 
blízkost. Ať jsme už s nimi spojeni zrozením, láskou svatba, smrt. Rituály mají významné astronomické i který nám už klepe na dveře a který dnes známe 
či porozuměním. přírodní jevy. Vzpomínky na události měnící osudy pod různými názvy jako Svátek zesnulých, Památku 

Těch pout lidské blízkosti je nepochybně národů. A mnohé z těchto zvyků kotví v čase tak všech věrných zemřelých či lidově - Dušičky. O svát-
mnohem, mnohem víc, než lze vyjmenovat hlubokém, že dna nedohlédneme. Také u nás, ve ku, který souvisí se strachem nejhlubším. S nezná-
(některá ani jméno nemají) - ale skoro všechna jsou střední Evropě, se obvykle noříme jen a pouze do mem zvaným smrt.
velice pevná a neuvěřitelně křehká zároveň. Jako času kolem pátého století před Kristem. Tedy do Tedy ano - už Keltové (jako v podstatě všechny 
sklo, jako sny, jako sám život. A drží nás nad propastí doby, kdy tu sídlily kmeny Keltů. dávné národy), spjatí svým životem bytostně s pří-
našeho nitra na hladině času, po níž plujeme od Proč jen tam? Proč ne hlouběji? rodou a jejími projevy, vnímali dech podzimu, zimy 
neznáma k neznámu, od temna k temnu, od Protože Keltové jsou nejen prvním národem a smrti jako cosi, co spolu splývá; ztrácelo se 
nekonečna k nekonečnu. Od zrození ke smrti. Víme našich dnešních krajin, jehož jméno známe, ale i životodárné teplo a světlo a den za dnem se všeho 
o těch záchranných poutech všichni, protože ale prvním, o němž se lze dočíst v písemných prame- víc a víc zmocňovala tma, chlad a nejistota. Končil 
nesou most nad propastí, myslet na ně nechceme. nech. Ovšemže řeckých a římských. Takže víme čas, v němž potrava pro člověka i zvířata byla 
Přesto čas od času ten pocit hlubiny pod námi vyvře něco i o jejich kultuře nehmotné – tedy o zvycích, dostupná a nastávala doba, kdy bylo třeba žít z na-
až k duši a vzbudí pocit vděčnosti. Pocit dluhu. náboženství, obřadech. Můžeme proto některé hromaděných darů léta. Zkušenosti říkaly, že je tře-
Pocit, že bychom měli těm, kteří nám na tu propast výpravy po stopách „našeho“ středoevropského ba rychle sklidit, co je ještě nesklizeno, posbírat 
dávají zapomenout, poděkovat.  Říci - ano, i my vás vývoje oprávněně začínat slovy - „už staří Keltové“ - zbylé plody, zajistit se před hladem a mrazem. Cosi 
milujeme. ať jsou to pojednání o Vánocích, Hromnicích, končilo - nejen podle kalendáře, ale doopravdy. 

Vždyť sláblo i slunce a s ním celá země. Proto bylo 
vhodné požádat bohy o ochranu, usmířit si démony, 
kteří jakoby právě teď přicházeli z podsvětí, z říše 
smrti, a nesli záhubu. A samozřejmě uctít a usmířit 
si i všechny zemřelé. Tedy upokojit i svůj strach.

Časem tyto prastaré představy, svou podstatou 
obdobné u většiny národů určitého podnebí, 
vykrystalizovaly u Keltů ve svátek chápaný jako 
předěl, či konec nebo smrt starého roku. V souladu 
s děním v přírodě se tak u nich počátek podzimu stal 
obdobím, kdy duchové přicházeli z podsvětí a 
tajemných úkrytů, aby svým ledovým dechem 
umrtvili vše živé. Kdy se svět živých a mrtvých na 
několik hodin propojil, aby mohla nastat mrazivá 
záhuba. Kdy se otevřenou bránou smrti mohli ze 
záhrobí vracet i zemřelí, aby se setkávali s potomky, 
rodinami, přáteli. Tak se postupně zrodil svátek 
zvaný Samain (též Samhain, Samuin, Samoinos). 
Jde vlastně o odvozeniny od slov „sam fuin“, což lze 
kupodivu přeložit docela obyčejně jako „konec 
léta“. Přesné datum jeho konání je však stále 
poněkud sporné - obecně se spojuje s polovinou 
období mezi podzimní rovnodenností a zimním 

O SAMOTĚ SE SAMOTOU
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slunovratem. Je mysticky i astronomicky protipó- smíšení genů, ale 
lem svátku Beltain (nyní pálení čarodějnic), od i zvyků. Totéž se 
něhož ho dělí půl roku. pak odehrávalo o 

Ať je to ale s jeho datem tak nebo jinak, skuteč- několik století 
ností zůstává, že Keltové na počátku podzimu měli později s přícho-
svůj konec roku a konali různé rituály, které sou- dem první vlny 
visely se smrtí, s vírou v posmrtný život a v propo- Slovanů kolem 
jení světa duchů a živých - například zapalovali u roku 530 po Kris-
svých domů ohníčky či svíčky, aby duše mrtvých tu. 
nebloudily a snadno nalezly potomky, prostírali při Chaos té do-
obřadních hostinách, konaných jako vyjádření úcty by, spjatý s tak 
k zemřelým a duchům, i pro ně, oblékali masky pro zvaným stěho-
rituální obřadní tance a průvody, mrtvé symbolicky váním národů, 
v noci po hostinách vyprovázeli se světly k hrobům a však znalosti o 
mohylám, u kterých pak ale světla nechávali a domů počátcích slo-
se vraceli potmě a tiše, aby je duchové nemohli sle- vanského osídle-
dovat a nevrátili se. n í  n a š í  ze m ě  

Je pochopitelné, že u těchto rituálů byla pří- značně zamlžuje. 
tomna i úzkost. Strach a obavy z duchů, kteří nemu- Většina informací 
seli přicházet jen v dobrém, ale i mstít se za příkoří, o staroslovan-
kterých se jim dostalo za života. Strach ze smrti. Kra- ských rituálech, 

Provodní“ a dosti známá dětská říkanka „hody, jinou se té noci také potulovali zlí démoni záhuby, svátcích a náboženství byla proto získána až ze 
hody doprovody“, která vznikla z původního záhadní a zlí skřeti a lidem se zjevovali i skřítkové, zachovaných písemností z časů nastu-pujícího 
„pomni hody do Provody“, což lze chápat ve smyslu víly a jiné tajemné bytosti světa temnot a záhad. křesťanství, kdy kněží horlili proti přetr-vávajícím 
„nehoduj do svátku Provody“ a souzní to s půstem Bylo proto dobré se chránit i jinak a víc - věřili, že po- pohanským zvykům a přitom je mnohdy popsali. 
před velikonocemi. Také přežilo lidové vynášení mohou rozvěšené větvičky cesmíny a dávala se svě- Další jsou staroruské a jiné kroniky, by-zantsko - 
Morany, jehož datum se sice kraj od kraje liší, často týlka do strašidelných masek, aby se zlé mocnosti kyjevské smlouvy, zprávy arabských cesto-vatelů či 
je ale spojováno s pátou postní nedělí před zalekly a neškodily. Na jejich usmíření se také konaly slovanské eposy, legendy a také folklór, který lze 
Velikonocemi zvané „Smrtná“. Proč se ta neděle tak různé oběti. Zvyky a rituály se u jednotlivých kelt- sledovat do hluboké minulosti. Z těchto pramenů 
jmenuje je určitě jasné.ských kmenů sice lišily, ale jejich provádění mělo víme, že četné slovanské svátky se těm keltským 

To jsme se ale dostali od Dušiček na opačnou mnoho společných rysů. docela podobaly. Mezi takové patřil i sta-
stranu roku. Vraťme se tedy do času podzimního, ve Nepřipomíná mnohé z toho, co zde bylo popsá- roslovanský „den Návy“. Slovo „náv“, případně 
kterém se (nejen) v dávných lidech doteky chladné no, něco současného? Třeba dušičkové návštěvy „náva“ je staré, již zapomenuté pojmenování pod-
mlhy, šerých dnů a teskného zpěvu větru v ne-hřbitovů, konané právě v prvních dnech listopadu, světí či záhrobí. Dalo by se říci, že jde o slovanskou 
konečných lesích měnily v pocity čehosi bezbřehé-plamínky svíček na hrobech, svítící masky hallo- říši mrtvých. Používáno bylo zhruba do 17. století, 
ho, co souvisí se životem i smrtí. Jak to napsal veliký weenu? Věřte, nevěřte, opravdu to všechno spolu poté zcela vymizelo. Pro zajímavost lze uvést, že slo-
básník Vítězslav Nezval? „Bylo tu však něco těžkého souvisí. vanské podsvětí mělo podobu krásné krajiny se ze-
co drtí - smutek stesk a úzkost z života i smrti...“. Keltové ovládali značnou část Evropy zhruba do lenými lučinami, na nichž se pásly duše lidí a skotu. 
Ano, bylo tu něco velkého a zároveň nezachytitel-období kolem roku 200 před Kristem. Poté postup- Zřejmě i proto byl slovanský bůh podsvětí Veles 
ného, čemu se nedalo vyhnout, před čím nebylo ú-ně podlehli trojímu náporu - z jihu Římské říše, ze nejen strážcem předělu mezi světem živých a mrt-
niku. S mlčenlivými otázkami zůstává každý člověk severu Germánům a z východu Skythům. Zbytky vých, ale i vládcem skotu, lovu a zvířat obecně. 
sám. Proto se jich bojí a hledá odpovědi. Jistoty. Ta-kdysi tak mocných keltských kmenů nakonec zůsta- Spolu s Perunem patřil k nejvýznamnějším slovans-
ké nová křesťanská víra, která v prvním tisíciletí po ly v relativně etnicky nepříliš dotčené podobě v Irs- kým bohům.
Kristu nahrazovala předchozí náboženství, s vysvět-ku, Walesu, Skotsku a francouzské Bretani. Dodnes Jak už bylo řečeno „den Návy“ se v mnohém po-
lením přicházela. Přitom, přestože uváděla pravěké se v těchto zemích používá řeč z keltské jazykové dobal keltskému Samainu. Rovněž u Slovanů se stí-
představy do souladu se svým pojetím, mnohé skupiny. Pro zajímavost je možno ještě uvést, že vý- rala hranice mezi světem a zásvětím, duše mrtvých 
ponechala. Kupříkladu se ztotožnila s myšlenkou razné stopy keltských genů byly v Evropě ještě za- se vracely mezi živé a u večeře se toho dne pros-
nesmrtelných duší, jimž je dána možnost být znamenány v České republice a Rakousku. tíralo pro zesnulé. Nechybělo ani to světélko v okně, 
nekonečně dlouho v mimozemském světě, jenž má V naší vlasti byl keltský kmen Bójů vytlačen aby duše nebloudily. Uctíván byl nejen bůh Veles, 
podobu ráje, očistce či pekla. Bylo možno i prosit za germánskými Markomany koncem prvního století ale i bůh Rod, ochránce rodiny. Nutno připojit, že 
odpuštění špatných činů, jichž se lidé za života před Kristem. Nelze si ale představovat, že starší součástí staroslovanského kultu mrtvých byla navíc 
pozemského dopustili a za které jejich duše v očistci obyvatelstvo území zmizelo do posledního člověka; povinnost zvát mrtvé předky k návštěvě nejen v den 
trpěly. Také se stanovil čas, kdy je na ně třeba obvykle jeho část splynula s novým a došlo nejen ke Návy, ale o jakémkoli svátku. A snad ještě, že Slo-
vzpomenout - jednak při každé eucharistii (ne zcela vané měli i jarní svátek 
přesně, ale srozumitelně - při křesťanské bohosluž-zemře lých ,  zvaný  
bě) a také o svátku církví nazvaném „Památka všech „Provoda“. Ten byl na 
věrných zemřelých“. rozdíl od podzimního 

A protože změnit pradávné, tisíciletým vývojem velmi bujarý a veselý, 
hluboce zakořeněné zvyky se dařilo jen velmi spojený s vynášením 
obtížně, církev příliš neměnila ani dobu jejich (čili  vyprovázením  
konání a pouze je překrývala jinými náhledy a myš-odtud provoda) Mo-
lenkami. Stalo se tak i u svátku Památky všech věr-rany, která symbolizo-
ných zemřelých, který v podstatě setrval v období vala smrt a zimu. 
keltského Samainu a slovanského dne Návy a byl Následovalo hodová-
určen na 2. listopad.ní. Čas a křesťanství 

Památka zesnulých, jak je v naší zemi vnímána tento jarní svátek té-
dnes, je však nejen výsledkem historického vývoje, měř setřely z povědo-
ale i proplétání tří základních linií, které spolu mí; někde zůstalo 
putovaly dějinami až do přítomnosti. Nyní většině hodování v první ne-
lidí splývají a jsou obecně vnímány jako jeden celek, děli po Velikonocích, 
označovaný slovem „Dušičky“. V současné době se nazývané „Bílá neděle 
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k nim u nás ale připojuje ještě linie čtvrtá s názvem Panně Marii a všem svatým mučedníkům. Stalo se konečnem, odkud se nevrací ani ozvěna našeho 
Halloween. Podívejme se ve stručnosti na jednot- tak 13. května roku 609 a v tento den se také slavil. zachvění.
livé z nich.  V osmém století byl však v Anglii a Irsku Dnešní doba vnitřní lidský strach přehlušuje. 

Nejprve třeba svátek „Památky všech věrných přesunut na 1. listopadový den a pozměnil se na Nestírá. Neléčí. Pouze a jenom přehlušuje. Zahání, 
zemřelých“. Jak už bylo naznačeno, dlouho byl spíše svátek nejen mučedníků, ale Všech svatých. V této ale on se vrací, prolíná do kvetoucího i plodícího 
záležitostí rodiny či rodu, i když ho dodržovaly celé podobě se zase zpětně šířil do dalších evropských sadu našich životů svým chladným tichem husté 
kmeny a národy. Coby oficiální rituál se poprvé ob- zemí, kde bylo nové podzimní datum přijímáno s bílé a studené mlhy, vzlíná do větvoví jeho stromů, 
jevil ve středovýchodním francouzském městečku pochopením, neboť bylo vhodnější vzhledem k do jeho zeleně - snad abychom zaslechli i listy, které 
Cluny a to v tamním benediktínském klášteře, podzimnímu ukončení zemědělských prací. v té mlze padají a padají. Abychom zaslechli tu 
založeném roku 910 vévodou Vilémem Akvitáns- Například v Římě se takto začal slavit ve století samotu. Tu svoji samotu. Jak to napsal geniální 
kým. Zavedl ho opat jménem Odilo roku 998, který devátém. básník Jiří Wolker? Ano, „...v umírání musí být každý 
se tak snažil bojovat proti přetrvávajícím pohan- Čtvrtá linie, tedy Halloween je, jak to nejlépe sám, sám a samoten...“. 
ským zvykům. Jeho myšlenka nalezla odezvu u lidí i vyjádřit, snad slovem - staronová. Dokonce svou Snad i proto hledáme alespoň hřejivou ruku 
církve, začala se šířit a dle známých pramenů dala vnější podobou jakoby dnes s Dušičkami a Svátkem někoho, s nímž nejsme na svou bílou mlčící samotu 
vzniknout už ve 12. století uznávanému svátku všech svatých ani nesouvisela. Kupodivu je tu sami, proto hledáme svoje lidské jaro, léto, slunce, 
křesťanů ve většině západní Evropy. Jak již bylo naprosto stejný základ – keltský Samain. A to jedním slovem - svoji lidskou lásku, tedy život, který 
řečeno, svátek byl ustanoven na 2. listopad, aby navzdory tomu, že se jedná o „dovoz“ z Ameriky. ještě kvete, usmívá se. Proto na hřbitovech 
překryl podzimní předkřesťanské rituály. V tento Jak už bylo v předchozím textu zmíněno, Kel- vztahujeme i tu ruku hřejivých, jakoby živých 
den kněží sloužili více zádušních mší za zemřelé a tové se v době svého ústupu před Římany a Ger- plamínků zažehnutých svíček, živých květů a na 
tak je tomu u katolíků dosud. Protestantské církve mány stáhli k západu a lze říci, že jejich nejbližšími chvíli k životu probuzených vzpomínek, ruku v ri-
svátek zrušily, přesto je však u jejich věřících v něk- dědici (i geneticky) jsou dnes hlavně Irové. Značnou tuálních symbolech podávanou přes zapomnění, 
terých oblastech stále zachováván. míru příbuzenství vykazují i Skotové a Bretonci. přes nic, které přesto existuje, přes prázdno, které 

Za druhou linii můžeme považovat lidové zvyky. Nejvíce starých keltských zvyků, které časem silně čeká.
Jde o značně nepřehlednou spleť starých pohan- prolnuly do četných rituálů křesťanských, se ale za- Až budete stát před hrobem svých blízkých o sa-
ských tradic s novějšími představami křesťanskými; chovalo právě v Irsku, odkud v 19. století odcházelo motě s podzimem, se svým podzimem, se svým 
do obou od konce 19. století zasahují i vlivy ko- za prací mnoho obyvatel do USA. Ti s sebou přinesli  listopadem, s dnem Návy, se Samainem a jeho 
merční, zaměřené na zisk. Výčet těchto obyčejů se velmi svérázný způsob oslavy večera před Svátkem démony, s dušemi zemřelých, s rájem, peklem i o-
odlišuje nejen v různých krajích a zemích, ale mění všech svatých, tedy anglicky „All Hallow evening“ čistcem, poohlédněte se kolem. Pak vezměte za 
ho i plynutí času. Připomeňme proto jen několik z (časem zkomoleně Halloween), v němž je obsaženo ruku někoho, s nímž na tu svoji samotu nebudete 
nich, které mají obecnější charakter, případně se opravdu mnoho původních keltských prvků. Jedním sami. Neboť on je příslibem, že jaro ještě může 
vztahují k naší vlasti. z nich jsou i světla, která v pradávných dobách měla přijít. Vždyť oním poutem, které nás drží nad 

V současnosti je u nás běžně uznáván zvyk ukazovat bloudícím duším cestu k domovům jejich hlubinou, je láska. I ta světýlka svíček a barvy květin 
navštívit 2. listopadu hřbitov, upravit hrob blízkých, potomků či příbuzných nebo naopak strašidelným položených na hrob nám spolu s Jaroslavem 
zažehnout svíčku či lampičku a připojit květiny. Ano vzhledem odrazovat duchy zlé a mstivé. Irové svíčky Seifertem říkají – „to, co jsme milovali, milovat 
- jde o pozůstatek pradávných ohníčků, ukazujících dávali do vydlabané řepy; tu pak v Americe nahra- budem dál“. Bůh lásce přeje. Proto nám ji daroval. 
cestu bloudícím duším. Květiny pak mají být živé, dila dýně. Nijak zvláštní není ani převlékání do stra- Ty svíce zažehla a květy položila vlastně ona.           
neboť jde o symbol naděje ve věčný život. Zároveň šidelných masek a oděvů - v minulosti bývalo velmi  
jsou darem a poděkováním. Vzpomínka bývá prová- častou součástí lidových 
zena i modlitbou, která má dle křesťanské víry po- tradic - připomeňme třeba 
moci očistit duše zemřelých od hříchů pozemského masopust či Mikuláše a jeho 
života. Dnes se často živé květy nahrazují umělými, kdysi velmi pestrý doprovod. 
což ukazuje, že původní symbolika zvyku z pově- To vše a mnohé další dostalo 
domí lidí mizí a její někdejší význam se mění v pou- pak na novém kontinentu 
hou výzdobu hrobu materiálem, který v našich poněkud jiný obsah, ať už vli-
klimatických podmínkách déle vydrží. vem mnohonárodnostního 

Ještě počátkem 20. století přetrvávaly, zejména složení Američanů, či půso-
v některých venkovských oblastech, i další rituály. bením zábavního průmyslu, 
Kupříkladu v souvislosti s představou, že této noci respektive jeho reklamy. Cel-
mohou trpící duše hříšníků na pár chvil opustit očis- kově se z vážného svátku stala 
tec, se k večeři podávalo studené mléko, které jim zábava, která se pak v této 
mělo ochladit spáleniny a z téhož důvodu se dávalo podobě zpětně vrátila do Ev-
do lampiček máslo. Také se na hroby krom květin či ropských zemí.
svíček pokládalo jako dar speciální pečivo, různého Dušičky v podobě komp-
tvaru i názvů. Zjevně šlo o pozůstatek dávných lexu všech čtyř uvedených li-
hostin za mrtvé. Obvykle se chystalo doma, ale něk- nií se dnes slaví v celém křes-
de je pekli pekaři a prodávali přímo na hřbitovech. ťanském světě. Dlužno však 
Nejčastěji se mu říkalo dušičky, ale i boží kosti, du- říci, že Halloween se jim, do-
šičkové rohlíky, kosti svatých, všesvaté rohlíky a tak konce i původnímu pohan-
podobně. Byly také regiony, kde se dávalo žebrá- skému pojetí, vzdálil nejvíce. 
kům a dětem, neboť se věřilo, že mají schopnost Nikoli svou formou, ale smys-
kontaktovat mimozemský svět. Jinde s tímto pe- lem. Je nyní zábavou, mnoh-
čivem souvisela i koleda  třeba v některých oblas- de dětskou, což žádný před-
tech jižních Čech se jí říkalo „chodit po rohlíkách“. chozí rituál, související se 

Za třetí linii lze považovat Svátek Všech svatých, vzpomínkou na mrtvé, nebyl. 
který je dnes slaven 1. listopadu a v lidovém pově- Dokonce ani jarní svátek zem-
domí v podstatě splynul s Památkou zesnulých, čili řelých „Provoda“ tak nebyl 
Dušičkami. Původně kupodivu neměl s podzimním pojat, i když šlo o bujarou a 
obdobím nic společného - souvisel s výročním veselou hostinu - ta však byla 
dnem proměny římského Pantheonu (původně po- vztažena k vynášení Morany, 
hanského chrámu všech bohů - pan znamená všich- smrti, zimy. Jinak vždy šlo o 
ni, theos je bůh) na křesťanský kostel zasvěcený setkání člověka s mlčícím ne-

Vladimír Hořejší
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původních keltských prvků. Morany, smrti, zimy. Jinak vždy šlo o setkání člověka 
Jedním z nich jsou i světla, která s mlčícím nekonečnem, odkud se nevrací ani 
v pradávných dobách měla ozvěna našeho zachvění.
ukazovat bloudícím duším cestu Dnešní doba vnitřní lidský strach přehlušuje. 
k domovům jejich potomků či Nestírá. Neléčí. Pouze a jenom přehlušuje. Zahání, 
př íbuzných nebo naopak ale on se vrací, prolíná do kvetoucího i plodícího 
s t r a š i d e l n ý m  v z h l e d e m  sadu našich životů svým chladným tichem husté 
odrazovat duchy zlé a mstivé. bílé a studené mlhy, vzlíná do větvoví jeho stromů, 
Irové svíčky dávali do vydlabané do jeho zeleně - snad abychom zaslechli i listy, které 
řepy; tu pak v Americe nahradila v té mlze padají a padají. Abychom zaslechli tu 
dýně. Nijak zvláštní není ani samotu. Tu svoji samotu. Jak to napsal geniální 
převlékání do strašidelných básník Jiří Wolker? Ano, „...v umírání musí být každý 
masek a oděvů – v minulosti sám, sám a samoten...“. Snad i proto hledáme 
bývalo velmi častou součástí alespoň hřejivou ruku někoho, s nímž nejsme na 
lidových tradic – připomeňme svou bílou mlčící samotu sami, proto hledáme svoje 
třeba masopust či Mikuláše a lidské jaro, léto, slunce, jedním slovem - svoji 
j e h o  kd ys i  ve l m i  p e st r ý  lidskou lásku, tedy život, který ještě kvete, usmívá 
doprovod. To vše a mnohé další se. Proto na hřbitovech vztahujeme i tu ruku 
d o s t a l o  p a k  n a  n o v é m  hřejivých, jakoby živých plamínků zažehnutých 
kontinentu poněkud jiný obsah, svíček, živých květů a na chvíli k životu probuzených 
ať už vlivem mnohonárodnost- vzpomínek, ruku v rituálních symbolech podávanou 
ního složení Američanů, či přes zapomnění, přes nic, které přesto existuje, 
působením zábavního průmyslu přes prázdno, které čeká.
a jeho reklamy. Celkově se z Až budete stát před hrobem svých blízkých o 
vážného svátku stala zábava, samotě s podzimem, se svým podzimem, se svým 
která se pak v této podobě listopadem, s dnem Návy, se Samainem a jeho 
zpětně vrátila do Evropských démony, s dušemi zemřelých, s rájem, peklem i 
zemí. očistcem, poohlédněte se kolem. Pak vezměte za 

Dušičky v podobě komplexu ruku někoho, s nímž na tu svoji samotu nebudete 
všech čtyř uvedených linií se sami. Neboť on je příslibem, že jaro ještě může 
dnes slaví v celém křesťanském přijít. Vždyť oním poutem, které nás drží nad 
světě. Dlužno však říci, že hlubinou, je láska. I ta světýlka svíček a barvy květin časem silně prolnuly do četných rituálů 

Halloween se jim, dokonce i původnímu pohanské- položených na hrob nám spolu s Jaroslavem křesťanských, se ale zachovalo právě v Irsku, odkud 
mu pojetí, vzdálil nejvíce. Nikoli svou formou, ale Seifertem říkají – „to, co jsme milovali, milovat v 19. století odcházelo za prací mnoho obyvatel do 
smyslem. Je nyní zábavou, mnohde dětskou, což budem dál“. Bůh lásce přeje. Proto nám ji daroval. USA. Ti s sebou přinesli i velmi svérázný způsob 
žádný předchozí rituál, související se vzpomínkou Ty svíce zažehla a květy položila vlastně ona.            oslavy večera před Svátkem všech svatých, tedy 
na mrtvé, nebyl. Dokonce ani jarní svátek zemře- Vladimír Hořejšíanglicky „All Hallow evening“ (časem zkomoleně 
lých „Provoda“ tak nebyl pojat, i když šlo o bujarou a Halloween), v němž je obsaženo opravdu mnoho 
veselou hostinu – ta však byla vztažena k vynášení 
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CVIČENÍ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
  

Nastražená výbušnina explodovala ve škole plné 
studentů. Během výbuchu jich bylo několik vážně 
zraněno a zavaleno sutinami. Tak zněl scénář roz-
sáhlého cvičení složek integrovaného záchranného 
systému (IZS). Celá akce probíhala v prostorách 
Střední odborné školy a Středního odborného uči-
liště dopravního v Čáslavi. Cílem byla koordinace 
postupu hasičských, policejních a zdravotnických 
jednotek při záchraně většího počtu lidí a odstraňo-
vání přímých následků události tohoto typu. Při zá-
sahu nechyběli ani dobrovolní hasiči z Vrdů a Potěh.

ný týlový kontejner slouží jako zázemí pro zasahující úsilí. Velmi nám práci ulehčilo vedení, zaměstnanci 
hasiče k občerstvení a odpočinku nebo může sloužit a studenti SOŠ a SOU dopravního poskytnutím pro-
k soustředění štábu velitele zásahu. storů pro cvičení a svým přístupem k dané proble-

Další z představených kontejnerů byl kontejner matice. Spolupráce byla o to lehčí, že jako figuranti 
protiplynový. Ten byl přivezen na nosiči Mercedes byli studenti studující obor Požární ochrana, který je 
Benz Actros. V tomto kontejneru jsou umístěny tech- na této škole vyučován. 
nické prostředky, jejichž nasazení využijí hasiči při Byl připraven velmi těžký scénář s 25 zraněnými 
velké potřebě dýchací techniky, ochranných obleků osobami. Některé po výbuchu zavalily trosky budo-
a jejich možného opětovného nasazení při velkých vy. V prvních minutách po ohlášení a příjezdu složek 
událostech typu požár, únik nebezpečných látek a na místo tak hasiče v první linii čekalo také překva-
podobně. Výhodou kontejnerového programu je pení v podobě sténání a volání o pomoc těžce zraně-
variabilita použití různé techniky na různé typy udá- ných osob, které tak přidávalo stresu zasahujícím 
lostí. hasičům, jejichž úkolem bylo nejprve provézt prů-

Pro zajímavost - dále disponujeme ještě kontej- zkum místa a třídění zraněných metodou START. Již 
nerem na ropné havárie, který je společně se sepa- během třídění započal i transport zraněných, kde 
rátorem ropných látek umístěn na nové stanici HZS pomáhali i příslušníci Policie, než se na místo dosta-
v Čáslavi, dále pak kontejnerem s velkou zásobou vily dobrovolné jednotky. Zranění byli transportová-
pěnidla předurčeným k použití u velkých požárů hoř- ní na shromaždiště, kde svoji práci prováděla Zdra-
lavých kapalin. K pracím při odstraňování následku votnická záchranná služba. Evakuace budovy pro-
živelných pohrom typu povodně, záplavy, větrné běhla za asistence Městské policie Čáslav. K události 
smršti lze využít dva kontejnery typu „vana“, na kte- byl povolán i policejní psovod se psem na vyhledá-
rých lze odvážet suť nebo jiný materiál, nebo na- vání výbušnin, který pátral po dalších možných ulo-
opak dovážet menší techniku. Přímo k povodním či žení nástražného výbušného systému v prostoru 
záplavám slouží protipovodňový kontejner s vyba- budovy školy.“
vením pro práci na vodě s dvěma motorovými čluny, Podobně rozsáhlé cvičení složek IZS na příští rok 
pro práci ve vodě s obleky do vody AGAMA a spous- je plánováno již nyní. Pavel Říha poodhalil, že tento-
tou dalšího potřebného nářadí a vybavení, které je krát se bude jednat o pátrací akci v nepřístupném 
třeba při záchraně osob nebo likvidaci následků.” terénu. K čistě hasičským cvičením dále zmínil, že 

Při rozdělení zraněných byla použita metoda během roku probíhají také taktická či prověřovací 
START (S - snadná, T - terapie, A - a, R - rychlé, T - tří- cvičení jednotek požární ochrany, během nichž hasi-
dění), jenž se praktikuje při třídění osob postiže- či zasahují u fiktivních událostí různých typů v zají-
ných mimořádnou událostí jednotkami v nebezpeč- mavých objektech.
né zóně nebo v případě většího počtu obětí, kdy je 
vzhledem k počtu zraněných nedostatek zdravot-
nického personálu. Principem metody START je od-
had a označení závažnosti poranění a stanovení po-
řadí k transportu z nebezpečné zóny. Pro orientaci 

Při cvičném zásahu byla využita i nově přiděle- zdravotníkům slouží štítek příslušné barvy doplně-
ná kontejnerová technika, jejíž podstatu přibližuje ný číslicí 1, 2, 3 nebo 4 popřípadě symbolem, který 
vrchní komisař - vedoucí pracoviště IZS a služeb HZS je přidělen každé postižené osobě.
Středočeského kraje a koordinátor cvičení mjr. Ing. Mjr. Ing. Pavel Říha celkový pohled na akci ko-
Pavel Říha. mentuje takto: „Cvičení složek IZS je vrcholným vyús-

„Představili jsme novou kontejnerovou techniku těním celoroční odborné přípravy, kterou hasiči pro-
pořízenou z evropských peněz dotace IROP. Jednalo vádí pravidelně každou směnu. Jistě se někomu té-
se o týlový kontejner, který byl přivezen nosičem ma může zdát velmi nepravděpodobné, ovšem i u 
Tatra 815 -7 8x8, který umožňuje dopravení kontej- jiných událostí se složky IZS mohou setkat s velkým 
nerů na těžko přístupná místa v terénu, kam se s běž- počtem raněných osob. Přípravě cvičení jsme spo-
nou technikou nelze dostat zejména kvůli poškoze- lečně s Policií ČR, Zdravotnickou záchrannou služ-
ným komunikacím například při povodních. Samot- bou a Českým Červeným křížem věnovali značné 

               JN

NA ČÁSLAVSKÉ SOŠ A SOU DOPRAVNÍ 
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CO MAJÍ SPOLEČNÉHO BŘEZOVANKA A B-DANCE BAND?
  
Čáslavská kapela Březovanka má za dobu své dlou- personální změny?
holeté existence spoustu různých obměn v sestavě 
muzikantů i repertoáru. V poslední době se však 
odehrávají změny, které by se daly označit za ty nej-
zásadnější v její historii. Týkají se hierarchie skupiny, 
názvu i celkové image. Více v rozhovoru s členem Neuvažujete do moderněji laděné skupiny za-
Březovanky a kapelníkem B-dance BANDu Kamilem komponovat elektrickou kytaru? Hrajete raději klasickou dechovku nebo dáváte 
Havelkou.     přednost modernějším skladbám, jejichž aranžmá 

Pane Havelko, Březovanka hraje i nadále. Vedle upravujete, což musí být z muzikantského hlediska 
ní se ale k prvním vystoupením nadechuje skupina jistě zábavnější?
B-dance BAND, jenž je její pokračovatel …

Setkali jste se s písní, kterou jste nedokázali in-
Jaké byly další důvody k tomuto kroku? terpretovat?

Proběhly v inovované podobě kapely nějaké 

V čem se od sebe kapely dále liší?

chtít zahrát.
Březovanku vede tubista Jiří Vojtěch a komerč- Ze skupiny odešla dlouholetá zpěvačka Aneta 

něji laděné uskupení mám na starosti já. Jinak obě Suková a nahradily ji hned dvě nové. Petru Zikmun-
kapely tvoří stejní lidé a obě sestavy se tedy nutně dovou tedy doplní hlasy Jany Pavlové a Jany Kociá-
musí vzájemně respektovat.  nové, které se budou střídat nebo mohou vystupo-

vat všechny tři na jedné akci. 

Rozhodně ne, protože v tom tkví naše originali-
ta. Zdánlivě neupravitelné písně přetváříme do de-
chových sekcí a tím přinášíme posluchačům zcela 
jiný zážitek ze skladby. Řekl bych, že právě ono jiné Přetvářet moderní věci do podoby, která je ne-

Ano, Březovanka nadále existuje, ale již jen ve uchopení muziky bez ohledu na to zda zapadá do všední, je pro nás co do tvůrčího procesu velká vý-
formě čisté dechovky. Její repertoár je zaškatulko- žánru rock, pop, country nebo disco, v našem podá- zva a zároveň zábava. Stává se nám, že nás lidé z řad 
ván tam, kam patří. Vzhledem k názvu skupiny, jenž ní velmi dobře funguje. Není tedy důvod zavedenou posluchačů i hudebníků oslovují s názorem, že ně-
evokuje jasně daný žánr, bylo pro nezasvěcené pořa- formu a styl měnit. které skladby jsou v našem podání povýšeny nad 
datele akcí a posluchače matoucí, že nehrajeme  Navíc již nechceme personálně stav kapely mě- úroveň originálu. 
pouze dechovku. To je vlastně nejpodstatnější dů- nit a zvyšovat tedy počet členů. To vše by mohlo do Hrát dechovkovou klasiku je pro nás hrdost. Ač-
vod pro vytvoření druhé skupiny s názvem B-dance jisté míry působit na organizátory a pořadatele ne- koliv má pevný umělecký rámec, díváme se na ni ja-
BAND. dostupně. Naší prioritou je i nadále  bavit, přinášet ko instrumentalisté. máme ji rádi a i když není v  vše-

B-dance BAND tedy není likvidačním subjektem dobrou náladu a být dobrým a lákavým artiklem pro obecně populární, nestydíme se za to. Málokdo si 
kapely Březovanka, ale naopak jejím pokračovate- naše posluchače, ale zároveň i dobrým a vstřícným uvědomuje, že spousta výborných hudebníků z de-
lem a zásadně se bude lišit pouze v žánrovém pojetí obchodním partnerem pro pořadatele nejrůzněj- chové hudby vzešlo.  
a směru. Tolik na vysvětlenou. ších kulturně společenských projektů .

A proto bych chtěl touto cestou apelovat na na-
Šlo o nadechnutí směrem kupředu a vytvoření ši potencionální klientelu, aby se nebála naši kapelu Nevzpomínám si, že by se nám něco nepodařilo 

svěžejší image. Můžeme otevřeně říci, že jak z po- oslovit a aby se zbavila jistých předsudků o nedo- přizpůsobit našim nástrojům. Stává se ale, že poslu-
hledu organizátorů akcí, tak i zevnitř samotné kape- stupnosti našich služeb na svých společenských ak- chače jistá píseň nezaujme natolik, abychom ji zařa-
ly je cítit určitý stereotyp. cích. dili do pravidelného seznamu skladeb pro běžná 

Je nám také jasné, že pouhá změna názvu nás vystoupení. 
nikam neposune. Chceme proto s B-dance BAN-
Dem hrát více moderních věcí, přizpůsobovat se 
současnému trendu české a světové scény a pruž-
něji reagovat na hudební novinky. 

Kromě výše zmíněného vlastně v ničem. Jak 
jsem již zmiňoval, s Březovankou hrajeme pouze 
dechovku ortodoxně postavenou na lidové kultuře. 
Vystupujeme tedy na koncertech a festivalech kla-
sické dechové hudby nebo tam, kde po nás bude 
vyžadována po celý čas našeho vystoupení. 

B-dance BAND jakožto komerční pokračovatel 
Březovanky bude zaměřen na moderní a komerčně-
ji laděnou muziku. Neznamená to ovšem, že de-
chovku z repertoáru zcela vypustí. Na plesy tyto pís-
ně spojené s lidovou kulturou patří a bude záležet 
pouze na pořadateli akce, jaký poměr žánrů bude 

              

Historie Březovanka a tudíž i B-dance BANDU sahá až do roku 1992. Jejím zakladatelem byl součas-
ný pozounista jedné z nejúspěšnějších klubových a festivalových českých kapel Sto Zvířat . 
Tehdy celou partu tvořili členové mládežnického orchestru ZUŠ Čáslav. Krátce po začátcích, kdy 
fungovala jako forma klasické české a moravské lidovky, převzal funkci kapelníka a vedoucího kapely tu-
bista Jiří Vojtěch, který Březovanku vede dodnes. Hudební čistě dechovkový směr však muzikantům začal 
být velmi těsný a po pár vystoupeních se formace postupně měnila na „Taneční orchestr Březovanka” je-
hož hudební rozsah byl rozšířen o osobité pojetí hudby napříč žánry.

Kapela dnes hraje ve složení Petra Zikmundová (zpěv), Jana Kociánová (zpěv), Jana Pavlová (zpěv), 
Jaroslav Červinka (zpěv), Martin Beneš (alt saxofon, klarinet, aranžér), Jiří Venc (tenor saxofon, klarinet), 
Jiří Diviš (pozoun, tenor/baryton), Martin Chmelař (pozoun, tenor/baryton), Petra Chmelařová (pozoun, 
tenor/baryton), Kamil Havelka (kapelník B-dance BANDu, trubka, křídlovka, zpěv, skladatel, aranžer), Li-
bor Zdeněk (trubka, křídlovka), Martin Červinka (trubka), Jiří Vojtěch (kapelník DH Březovanka, tuba, zpěv, 
skladatel, aranžer), David Lidmila (bicí), Jiří Kořínek (zvukař kapely). 
Více na: www.  nebo   

 kapely 
Martin Líska

kapela 

b-danceband.cz www.brezovanka.cz  JN

ZAČÁTEK A SOUČASNÁ SESTAVA

foto: archiv B-dance BAND
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NOVĚ OTEVŘENÉ FITNESS CENTRU
  

M
POD VEDENÍM PROFESIONÁLNÍHO STRONGMANA JIŘÍHO DEJMALA

Když sychravé dny podzimu vyženou většinu spor-
tovců z venkovních hřišť a běžeckých tras, není příliš 
možností, kde udržovat nebo posouvat dosaženou 
kondici. Jednou z mála variant je návštěva fitness 
centra. Obyvatelé Čáslavi mohou vybírat hned z ně-
kolika míst, která svými službami potěší nejširší šká-
lu sportovně založených lidí. Jsou otevřena začáteč-
níkům, pokročilým i profesionálům, kteří vyžadují 
svalový růst nebo pouze zpevnit ochablé svalstvo. 

Na stránkách Čáslavských novin jsme již před-
stavili Fitness Paty. Tentokrát jsme si povídali se za-
kladatelem nového centra, nacházejícího se v ulici 
vedoucí ze středu pěší zóny směrem k Diakonii, tedy 
v ulici Jana Roháče z Dubé 131. Není jim nikdo jiný 
než profesionální strongman Jiří Dejmal.  

Pane Dejmale, zaběhnuté fitness centrum máte 
již v Kutné Hoře. Co Vás vedlo k vybudování dalšího 
právě v Čáslavi? Liší se něčím Vaše nabídka posilovacích strojů 

Vypracoval jste se do profesionální strongman od nabídky jiných posiloven v okolí?
ligy a nyní také pořádáte nábor nováčků ...

Jak jste již zmínil, proběhl zde seminář, jehož 
hosty byly tři známé osobnosti z oblasti fitness. Mů-
žete nám tuto akci přiblížit?

Může se do náboru přihlásit i člověk, který nikdy 
neposiloval?K semináři se ještě dostaneme, můžete ale před 

tím zmínit, v čem je čáslavské fitko v porovnání s 
kutnohorským jiné? 

Jak se v tomto odvětví dostat mezi nejlepší a 
udržet se tam? Sám se posilování věnujete. Co Vás ke 

cvičení přivedlo?

Více informací na facebookovém profilu s ná-
zvem Fitness centrum Čáslav

Řekněme, že v Kutné Hoře klademe důraz na 
silovou část, jde tedy o atraktivnější místo pro pří-
pravu na silový trojboj nebo strongman soutěže. 

Zde se zaměříme na kulturistickou část. Mož-
nosti jsou ale v obou centrech podobné. V Čáslavi 
máme k dispozici osobní trenéry jak pro silové spor-
tovce, tak pro kulturisty. Pochopitelně nezapomíná-
me ani na ty, kteří si chtějí lehce zacvičit a zhubnout 
pár kilogramů.  

Dále máme dva aerobní sály. V jednom budou 
probíhat hodiny Alpinningu, který představuje sku-
pinové cvičení na běžících pásech a v druhém se 
zájemci mohou těšit na Jumping na trampolínách, 
jógu a další lekce. Rád bych také zmínil, že zde má-
me vertikální solárium. 

V Kutné Hoře působíme již přes pět let. Když 
jsem začínal s posilováním, pořádných posiloven Troufám si říci, že jako jediní z nejbližšího okolí 

Ano. Tento sport mám velmi rád. Z našeho okolí mnoho nebylo, proto jsem se rozhodl vybudovat si máme k dispozici pákové posilovací stroje. Speciální 
se mu věnuje Jirka Žaloudek a Pavel Zadražil. Celko-vlastní a nabídnout tak možnost kvalitního cvičení multifunkční stroje tohoto druhu jsou typické pou-
vě si ale myslím, že by nás mohlo být více. Lidé chodí také kamarádům. Vždy jsem ale chtěl vybudovat ze pro posilovny, které najdeme nejblíže v Pardubi-
posilovat, ale výsledky mají někdy jiné než by si před-plnohodnotné fitko, které by bylo kvalitně na vyšší cích. 
stavovali. Když chce být člověk strongmanem, musí úrovni a skýtalo více místností pro různé pohybové 
tomu přizpůsobit styl stravy a cvičení, který je jiný aktivity. 
při hubnutí nebo rýsovaní svalstva. Udělal jsem te-Hlavní problém, který mi bránil v realizaci, byla 
dy nábor, ve kterém kluky povedu jako rostoucí absence dostatečně velkého prostoru. Vyhovující Pozvání přijaly aktuální hvězdy české kulturisti-
strongmany. Budeme cvičit a jíst tak, aby se jejich místo jsem našel právě zde. Zda to bylo dobré roz- ky Vojta Koritenský, Tomáš Kašpar a Sabina Pleváko-
síla postupně zvyšovala a zároveň se při posilování hodnutí, ukáže čas, ale jisté je, že lidé v Čáslavi o cvi- vá. Hosté vyprávěli o své cestě za úspěchem a ná-
nezranili.  čení zájem mají. To ostatně potvrzuje například ná- sledně odpovídali na dotazy diváků ohledně samot-

vštěvnost semináře, který zde proběhl 24. září. ného cvičení, ale také správné stravy, která ke změ-
ně postavy neodmyslitelně patří. Diváků, kteří se 

Samozřejmě může. Domluvíme si schůzku, vy-dokonce dočkali také exhibice již zmiňovaných mu-
zkoušíme si pár věcí na strojích a zjistíme jaké má žů, se sešlo okolo sedmdesáti. Návštěvnost a výbor-
předpoklady. Podle toho sestavíme jídelníček a cvi-ná atmosféra mě velmi potěšila. V pořádání 
čební plán.seminářů nejen z oblasti kulturistiky by-

chom rádi pokračovali.

Asi jako ve všem, v čem chce být člověk dobrý, je 
nejdůležitější pevná vůle a trpělivost. Není také jed-Před více jak  lety, když mi bylo asi 
noduché pravidelně si vařit správná jídla. osmnáct let, jsem jednoduše neměl žádné 

Kámen úrazu také bývá v tom, že se lidé domní-koníčky. Nudil jsem se. Jednou mě  kamará-
vají, že budou měsíc posilovat, vypijí proteinový di vzali do posilovny a cvičení mě pohltilo. 
nápoj a tím to pro ně končí. Bohužel nebo možná 
bohu dík, tak jednoduché to není. Postavu a kondici 
si každý musí vypracovat sám poctivým cvičením. Já 
pouze mohu ukázat jak na to. 

                 

Dále zde bude sídlit fyziote-
rapeut, masér a také kadeřnictví, které už ovšem 
nebude v mojí režii.

deseti

JN

Jiří Dejmal 
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Žáci se sotva stačili usadit do lavic a začalo podzimní 
kolo okresních sportovních soutěží a olympiád. 
Přestože se letos konaly v Kutné Hoře, žáci ZŠ Čáslav, 
Masarykova ulice se do nich aktivně zapojili. 

Peroutkové (běh na 1500 m), Romanu Stehnovi 
(běh na 800 m) a Martinu Čechovi (60 m překážky).  

Hned následující týden se konalo okresní kolo 
přespolního běhu, kde měla ZŠ Čáslav, Masarykova 

Z okresní atletické olympiády, která se konala ul. zastoupení ve všech 6 kategoriích. Polovina z nich 
19. a 21. září, žáci přivezli celkem 26 medailí. Zlato a jela domů s medailemi na krku. Přípravky chlapců i 
titul přeborníka okresu získali: Agáta Nováková (běh dívek běh vyhrály: Petr Hrubý, František Malina, 
na 150 m, skok daleký), Viola Dlouhá (skok daleký), Vojtěch Hamsa, David Beneš, Filip Zelený, Vojtěch 
Kristýna Kadeřábková (běh na 800 m), Tereza Paták, Agáta Nováková, Tereza Stehnová, Adéla 
Malinská (vrh koulí), Lukáš Kvíčala (běh na 150 a 300 Kopecká, Natálie Levinská, Kristýna Bělohlávková a 
m), Martin Čech (hod oštěpem) a štafeta starších Andrea Dočekalová. Družstvo mladších dívek 
žáků (Roman Stehno, Lukáš Kvíčala, Martin Čech, získalo stříbro: Viola Dlouhá, Kristýna Kadeřábková, 
Adam Brabec). Stříbrné medaile přivezli: Tereza Eliška Nováková, Lucie Trnková, Klára Kulhavá a 
Stehnová (běh na 60 a 800 m), Kristýna Kadeřábko- Eliška Hospodková.
vá (skok daleký, běh na 60 m), Viola Dlouhá (hod Obě soutěže se konaly takřka v letním počasí a 
kriketovým míčkem), Michaela Vaňková (běh na 300 prokázaly, že určitá část naší mládeže má stále ještě 
m), Lucie Trnková (běh na 800 m), Eliška Nováková o sport zájem. Medaile získali i mnozí žáci, kteří 
(běh na 1500 m), Simona Peroutková (běh na 800 nejsou organizováni v žádných sportovních klubech 
m), Adam Brabec (60 m překážky, skok do výšky), a přesto se jim podařilo uspět. Všem uvedeným 
Tereza Malinská (hod oštěpem). Bronzové medaile patří dík za reprezentaci školy a uznání za skvělé 
rozhodčí pověsili na krk Tereze Stehnové (skok sportovní výkony
daleký), Viole Dlouhé (běh na 60 m), Simoně Milan Valtr, učitel Tv      

MEDAILE V PODZIMNÍCH SOUTĚŽÍCH

Na základní škole v Sadové ulici vzniká nové zázemí pro děti, které baví sport. Nadstandardní vybavenost 
školního areálu doplní speciální program, který jsme nazvali SPORTOVNÍ AKADEMIE. V první fázi je 
sportovní akademie připravena pro žáky druhého stupně základní školy, nicméně do budoucna bychom 
chtěli do tohoto projektu zapojit všechny ročníky.
VIZE

CÍL

CO JE SPORTOVNÍ AKADEMIE

ZÁVĚR

 – vzdělávat a vychovávat mladé sportovce, kteří budou všestranně připraveni pro vstup
            do další etapy svého života, ať již bude spojena se sportem, či nikoliv.

 – získat žáky k pravidelnému sportování, vytvořit dobrý vztah ke sportu
       - všestranně rozvíjet osobnost žáka
       - zajistit kvalitní sportovní prostředí – využití sportovního areálu školy a čáslavských
         sportovišť 
       - všestranně připravit sportovce pro specializované tréninky „svého“ sportu
       - vytvořit kvalitní tréninkový systém., který respektuje věk a fyzický vývoj žáků
       - při výuce TV musí převládat kvalita nad kvantitou

- zapojení žáků VI. – IX. ročníků do sportovních tříd
- sportovní třídy – 4 hodiny tělesné výchovy v rámci výuky, která nesnižuje počet hodin

   hlavních předmětů, 3 hodiny nepovinné TV v rámci vybraných kroužků
- tělesná výchova je zaměřena na všestrannost - atletika, gymnastika, dynamická a  úpolová 

   cvičení, míčové hry, plavání, bruslení a tolik potřebná regenerace a psychologie sportu,
   přednášky výživového poradce

 - všestranná příprava umožní žákům specializované tréninky v oddílech - kopané, atletiky,                  
plavání, bruslení, basketbalu, florbalu, volejbalu

- tělesná výchova a specializované tréninky jsou zajištěny aprobovanými učiteli TV a 
  profesionálními trenéry

-účast ve sportovních soutěžích, zahraniční turnaje, sportovní soustředění, lyžařské kurzy
- na prvním stupni jsou vytvořeny podmínky pro pravidelné sportování – 2 hodiny TV, první

  a druhý ročník má v rozvrhu sportovní hry, od 3. ročníku zapojení do kroužků – florbal, kopaná,   
gymnastika, míčové hry

- nábor do sportovních tříd se koná v květnu v areálu školy

 - V dnešní uspěchané době, kdy rodiče vzhledem ke svým pracovním aktivitám nemají na své děti 
dostatek času, aby s nimi smysluplně využívali jejich volný čas, tak tato SPORTOVNÍ AKADEMIE umožňuje 
dětem sportovat opravdu denně, aby získaly trvalý vztah k pravidelnému sportování pro svůj zdravý vývoj 
a kvalitnější způsob života.  P. Š.

Okresní finále v LA olympiádě se konalo 19. a 
21. září v Kutné Hoře. Naši žáci získali 11 zlatých, 11 
stříbrných a 8 bronzových medailí.

 - B. Jelínková 1500m, R. Hlouchová 
60m, A. Pipková míček, M. Věchet výška, A. Nový 
1500m, 4x60m V. Junek, A. Houfek, J. Jasanský, T. 
Vančura, T. Michek 60m, výška, disk, A. Procházko-
vá 60mpř., E. Vavřinová 1500m;  - J. Smut-
ný 300m, J. Jasanský výška, L. Štoček 800m, 4x60m 
L. Trtík, J. Smutný, L. Štoček, A. Nový, T. Michek 
150m, oštěp, T. Kořínek 300m, 4x60m T. Michek, T. 
Kořínek, F. Nováček, J. Adam, A. Procházková výška, 
K. Habětínová koule, 4x60m B. Jelínková,S. Šoltová, 
S. Kavánková, R. Hlouchová;  - R. Hlouchová 
výška, Z. Janeček koule, A. Pipková koule, A. Houfek 
výška, L. Trtík 60m př., T. Kořínek 150m, K. Schova-
nec 1500m, 4x60m A. Procházková, K. Habětínová  
E. Vavřinová, K. Vyhnanovská

Okresní finále v přespolním běhu se konalo   
27. 9. 2016 také v Kutné Hoře.

 vybojovala mladší děvčata - B. Jelínko-
vá, R. Hlouchová, S. Kavánková, D. Kavánková, S. 
Šoltová, E. Vavřinová. Tato děvčata postoupila do 
krajského finále v Kolíně.  získali chlapci 
přípravka - D. Šolta, K. Šindelář, A. Havelka, T. 
Vančura, V. Junek, E. Zlatuška;   
dívky - Š. Sedláčková, T. Tomaňová, A. Kořínková, V. 
Vondrová, K. Petriková;   - V. 
Vondra, V. Nykodým, L. Trtík, J. Smutný, L. Štoček, 
M. Věchet;  - T. Kořínek, R. Černý, 
K. Schovanec, K. Kvaček, J. Adam, M. Kocprd; 

 - A. Procházková, L. Jelínková, N. 
remešová, K. Vyhnanovská, E. Močiliáková

V jednotlivcích získala 1. místo B. Jelínková,     
2. místo E. Vavřinová, 3. místo V. Vondra

Krajské finále v přespolním běhu se konalo      
5. 10. 2016 v Kolíně. Za účasti vítězů okresních kol 
Středočeského kraje naše mladší děvčata B. 
Jelínková, R. Hlouchová, E. Vavřinová, S. Šoltová, S. 
Kavánková, D. Kavánková vybojovala třetí míso.

V jednotlivcích zvítězila Bára Jelínková. 

1. místo

2. místo

3. místo

1. místo

2. místo

3. místo přípravka

3. místo mladší žáci

3. místo starší žáci
3. 

místo starší dívky

Všem závodníkům blahopřejeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy. učitelé TV

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ 
ZŠ SADOVÁ

SPORTOVNÍ AKADEMIE NA ZŠ SADOVÁ

Ať se nám to líbí nebo ne, čas stále ubíhá a další rok 
se (zatím sice pomalu, ale jistým krokem) blíží ke 
svému konci, k období Adventu a Vánoc. 
K závěru roku neodmyslitelně patří také koledy, a 
právě ty si budeme moci i v tomto roce zazpívat 
spolu se svými přáteli, sousedy i docela cizími lidmi 
také na Žižkově náměstí, a to díky akci nazvané 

 

kdy v úvodu vystoupí Pěvecký sbor SOŠPg pod 
vedením paní profesorky Vrňákové.
Všichni jsou srdečně zváni, texty koled budou opět 
na místě k dispozici.                                                  

Česko zpívá koledy 

14. 12. 2016 
od 17. hodiny 

u sochy Jana Žižky z Trocnova,

Setkání se uskuteční dne 

zn

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
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dne 27. 11. 2016 

v 16 hodin 

na nám. J. Žižky z Trocnova

Rozsvícení 

vánočního stromu 

se zpíváním koled
a vypouštením balonku s práními

pro Ježíška 

Městský úřad Čáslav zve na

o

vánoční trh     živý betlém

první adventní nedeli
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V září roku 2016 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 42 dětí, z toho 
4 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 5 místních občanů. 
Bylo uzavřeno 14 sňatků.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA LISTOPAD

Dne 21. 11. 2016 uplyne smutných 
dlouhých 15 let, 

co nás opustil 
pan

František Beran
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 

sestra Zdena s rodinou, 
děti s rodinami a vnoučata.

Dne 1.listopadu 2016 uplyne 5 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 

pan 

Ladislav Leška

S láskou stále vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinou.

Dne 19. listopadu uplynou
4 roky ode dne, kdy nás navždy opustil 

pan

František Bříza,

který by se 11. listopadu dožil 90 let.
Stále vzpomínají manželka, syn a dcera

s rodinami. 

Dne 6. 11. by se 
pan

Josef Píška
z Čáslavi

dožil 90 let.
Vzpomínají synové s rodinami. 

Žadný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout na toho, 
koho jsme měli rádi…

Dne 21.11. 2016 tomu bude 10 let, 
co nás opustil pan 

Tomáš Klíma 
Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, 

spolu s námi tichou vzpomínku. 

Děkujeme
Rodiče, bratr 

a ostatní příbuzní

Dne 22. listopadu by se 
50 let života dožil

pan

Ladislav Šíf

Stále vzpomínají rodiče,
sestra a bratr s rodinami.

Dne 1. listopadu uplynou tři roky od 
náhlého úmrtí naší milované 

maminky, babičky prababičky, 
paní

Ivonny Duchečkové
S láskou vzpomínají 

synové Ivo a František s rodinami. 

Poděkování
Děkujeme všem, kdo se zúčastnili posledního rozloučení

s panem

Antonem Heribanem. 
                                                                    manželka a rodina

Dne 11.11.2016 by oslavil
100. narozeniny

MUDr. Bohumil Erben
dětský lékař 

a dlouholetý primář 
dětského oddělení v Čáslavi.

Vzpomeňte s námi.
rodina
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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

LISTOPAD

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

11. 11. 2016 KERAMIKA – KERAMICKÝ KOCOUR

11. 11. 2016 KLUB INSPIRACE – KERAMICKÝ ČERT 

12. 11. 2016 KERAMICKÉ TVOŘENÍČKO

12. 11. 2016 PÍŠEME DOPIS JĚŽÍŠKOVI

13. 11. 2016 TANEČNÍ WORKSHOP TS FREAKS

13. 11. 2016 TANEČNÍ WORKSHOP TS LIMITED EDITION

20. 11. 2016 MIMOŇ - výroba lahvového mimoně

26. 11. 2016 ADVENTNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU ŽLEBY

26.11.2016 JÓGA PRO DĚTI

26. 11. 2016 HATHA JÓGA

DDM ČÁSLAV VE SPOLUPRÁCI S DOUČOVACÍM CENTREM SOVA ČÁSLAV VÁS 
ZVE PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI 27. 11. 2016 VÁNOČNÍ PÁSMO DIVADÉLKO 

KŮZLE + VÁNOČNÍ DÍLNIČKY OD 15,00 DO 17,00 HODIN V SÁLE A 
KLUBOVNÁCH DDM. VOLNÉ VSTUPENKY MOŽNO VYZVEDNOUT V DDM 

OD 7. 11. DO 24. 11., A TO VŽDY OD PONDĚLÍ DO ČTVRTKA 
V DOBĚ OD 8,00 DO 11,30 a OD 12,15 DO 18,00 HODIN.

Pátek - pro děti od 1. tříd - od 14,00 do 15,30 hodin - účastnický poplatek 60 Kč.   
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 7. 11. 2016 v kanceláři DDM.

Pátek - pro SŠ  a dopěláky - od 17 hodin - účastnický poplatek 350 Kč.
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 7. 11. 2016 v kanceláři DDM.

Sobota - pro děti 4 - 6 let - od 9,30 do 11,00 hodin - účastnický poplatek 50 Kč. 
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 7. 11. 2016 v kanceláři DDM.

Sobota - pro děti od 5 let - od 14,00 do 15,30 hodin - účastnický poplatek 50 Kč. 
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 3. 11. 2016 v kanceláři DDM.

Neděle - od 9,00 do 12,00 hodin - účastnický poplatek 50 Kč. Přihlášky spolu s 
poplatkem odevzdat do 3. 11. 2016 v kanceláři DDM.

Neděle - od 13,00 do 18,00 hodin - účastnický poplatek 50 Kč. Přihlášky spolu s 
poplatkem odevzdat do 3. 11. 2016 v kanceláři DDM.

Neděle - pro děti od 1. tříd - od 15,00 do 16,30 hodin - účastnický poplatek 50 
Kč. Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 11. 11. 2016 v kanceláři DDM.

Sobota  - pro děti od 1. tříd - sraz v 8,30 hod. na vlak. nádraží Čáslav - návrat v 
15,00 hod. tamtéž  - účastnický poplatek 150 Kč (jízdenka, vstupné). Přihlášku 
odevzdat do 21. 11. 2016 v kanceláři DDM

Sobota - pro děti od 4 let - od 14,00 do 14,50 hodin - účastnický poplatek 30 Kč.   
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 17. 11.2016 v kanceláři DDM.

Sobota - pro děti od 13 let a dospěláky - od 16,00 do 17,15 hodin - účastnický 
poplatek 50 Kč. Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 17. 11. 2016 v 
kanceláři DDM
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od 7. 11. do 20. 11. 2016 - VÝSTAVA

středa  9. 11. 2016 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

pondělí 14. 11. 2016 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

 
úterý 15. 11. 2016 v 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

  
od 28. 11. do 15. 1. 2017 - VÝSTAVA

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
výstava k životnímu jubileu 
Zdeněk Sejček  „KRESBY“
Vernisáž výstavy 7. 11. 2016 v 17 hodin
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

přednášková místnost knihovny na Kostelním náměstí
Karel IV.  - Profil osobnosti velkého panovníka
Císaře Karla IV. vnímá většina lidí jako dokonalého vládce i poněkud neživot-
nou ikonu. Ačkoliv není snadno proniknout s odstupem sedmi století do nitra 
jeho osobnosti, pokusí se přednáška odpovědět na otázky, jaký byl Karel člově-
k, jaký byl jeho citový i rodinný život a jak vnímal sám sebe  a své místo ve světě
Přednáší: Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.,  

přednášková místnost knihovny na Kostelním náměstí
Městské muzeum a knihovna Čáslav ve spolupráci s Literárním klubem Dr. Na-
di Benešové zve na přednášku spisovatelky, lektorky a publicistky Martiny Bitt-
nerové Tajemství K. H. Máchy 

výstavní síň, Žižkovo náměstí 197 
Muzejní a vlastivědný spolek “Včela Čáslavská” ve spolupráci s Městským mu-
zeem a knihovnou Čáslav Vás srdečně zve na přednášku „BIOARCHEOLOGIE 
PÉČE: skutečná výpověď lidských kosterních pozůstatků se stopami tělesného 
postižení“
Přednáší: Mgr. Hana Brzobohatá z kutnohorského pracoviště Archeologického 
ústavu Akademie věd ČR v. v. i. 

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
„KRÁSA LITURGICKÝCH ROUCH“ aneb exkurze do kněžského šatníku
Vernisáž výstavy 28. 11. 2016 v 17 hodin
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

Foyer divadla Kamila Ženatá - obrazy 

Úterý 1. listopadu v 19.00 BOŽSKÁ SARAH / Divadlo Kalich

Pátek 4. listopadu v 18.00 Stvoření světa /  ART ZUŠ Čáslav

Úterý 8. listopadu v 19.00 Řehoř na skále aneb Vyvolený 

Pátek 11 listopadu v 18.00 Stvoření světa / ART ZUŠ Čáslav

Středa 9. listopadu v 19.00 VÁCLAV NECKÁŘ  A BACILY 

Neděle 13. listopadu v 15.00 PÍSKOMIL SE VRACÍ

 
Divadelní abonmá pro dospělé. Vstupné: 390, 350 Kč

Vstupné: 100 Kč

 
Vstupné: 150 Kč

Vstupné: 100 Kč

Vstupné: 390, 360, 320 Kč

Divadelní abonmá pro děti. Vstupné: 80 Kč

Úterý 22. listopadu v 18.00 / Nová scéna NÁRODNÍ PARKY PERU, BOLÍVIE
A CHILE / Mgr. Hana Kátrová a Mgr. Jarmila Sejčková

Středa 23. listopadu v 19.00 QUEENMANIA 

Sobota 26. listopadu od 14.00 / Nová scéna KOŠTOVÁNÍ 

Pondělí 28. listopadu v 19.00 ZNOVU A LÍP / Divadlo Titans

Vstupné: 30 Kč

Vstupné: 280, 250 Kč

Vstupné: 130 Kč

Divadelní abonmá pro dospělé. Vstupné: 380, 350 Kč



KINO MILOŠE FORMANA LISTOPAD
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1. - 2. ODVRÁCENÁ STRANA MĚSÍCE

3. AMERICAN HONEY

4. INSTALATÉR Z TUCHLOVIC

5. KUBO A KOUZELNÝ MEČ 3D

5. - 6. POHÁDKY PRO EMU

8. - 9. ZÚČTOVÁNÍ

10. - 11. PŘÍCHOZÍ

12. - 13. JÁ , KOCOUR

15. Krásné dny v Aranjuez 3D

16. - 17. DEEPWATER HORIZON: Moře v plamenech 

Právník Urs je hvězdou své profese. Má krásnou kariéru, perfektní ženu, drahé 
auto a konto plné peněz. Sebevražda jeho kolegy s ním ale otřese. Potkává dív-
ku, která vyznává alternativní způsob života a zúčastní se experimentu s haluci-
nogenními houbičkami. Změna života je ale drastičtější, než se dalo čekat.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč Promítáme od 20 hodin.

Star (Sasha Lane) se stará o dva sourozence, protože otce nemá, matka se o nic 
nezajímá a otčím se o ni zajímá až moc. Když tedy na parkovišti obchoďáku po-
tká dodávku plnou vrstevníků, kteří žijí verzi Amerického snu, neváhá a naskočí.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč Promítáme od 20 hodin.

Vesnická komedie Instalatér z Tuchlovic je o muži, který všem všechno opraví, 
ale vlastní život spravovat nedokáže.
Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč Promítáme od 20 hodin.

Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Kubovi tenhle talent pomáhá uživit 
sebe a nemocnou matku. Den co den opouští jeskyni, ve které společně přebý-
vají, a v přilehlé vesnici ohromuje obyvatele svým vyprávěním, které končí  
před západem slunce. Domů se musí vrátit před setměním, jinak by ho mohla 
stihnout kletba. Jednoho večera se však vrátit nedokáže. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč, děti 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Rytmus jeho života 
jednoho dne přeruší telefonát z Prahy. V nemocnici leží svobodná matka, která 
ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka svého dítěte. Ema je jeho dcera.
Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč Promítáme od 20 hodin.

Christian Wolff (Affleck) je matematický génius. Pracuje jako účetní pro několik  
zločineckých organizací. Se stahováním smyčky ze strany oddělení pro boj s 
organizovaným zločinem ministerstva financí, v jehož čele stojí Ray King (J. K. 
Simmons), Christian přijme legálního klienta. S tím, jak Christian rozkrývá účet-
ní záznamy společnosti, začíná v jeho okolí stoupat počet mrtvých.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Když po světě přistanou vesmírné lodě, dojde k sestavení týmu – v čele s odbor-
nicí na lingvistiku Louise Banksovou (Amy Adams) – s cílem zjistit, jaké mají mi-
mozemšťané úmysly. Zatímco lidstvo balancuje na pokraji globální války, Bank-
sová se pokouší ve velmi omezeném čase najít odpovědi.
Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Tom Brand (Kevin Spacey) je úspěšný, bohatý a blbec. Snaze postavit nejvyšší 
mrakodrap na severní polokouli, je sebestředný miliardář připraven obětovat 
cokoliv. I lásku své rodiny. Tomův pracovní život ho od jeho rodiny odcizil. Po 
cestě na dceřinu párty má Tom fatální nehodu. Po probuzení zjišťuje, že zatím-
co jeho tělo leží v kómatu v nemocnici, jeho mysl se ocitá v těle kocoura. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. V sobotu promítáme od 20 a v neděli od 
17.30 hodin.

Muž a žena sedí u stolu pod stromy, okolo nich proudí lehký, letní vánek. V neko-
nečné dáli, za rozlehlou plání, se rýsuje silueta Paříže. Rozhovor začíná. Mezi 
ženou a mužem křižují otázky i odpovědi. V domě přiléhajícím k terase sedí spi-
sovatel představující si tento dialog a píše. Nebo je to naopak? 
Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

20. 4. 2010 došlo v Mexickém zálivu na plovoucí vrtné plošině Deepwater Hori-
zon k jedné z největších člověkem způsobených katastrof na světě. Při výbuchu 
zahynulo 11 lidí a jejím nejhorším důsledkem bylo největší ropné zamoření v 
historii Spojených států. Ropa unikala do moře po dobu čtyř měsíců a odhaduje 
se, že celkem se jí do okolního prostředí dostalo 71 až 147 milionů litrů. 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

18. AMERICKÁ IDYLA

19. - 20. FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT 3D

19. BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

22. EGON SCHIELE

23. SNOWDEN 

24. - 25. NOČNÍ ZVÍŘATA

26. LICHOŽROUTI

26. - 27. HOLOGRAM PRO KRÁLE

29. DOCTOR STRANGE 3D

30. FRANCIE

Snímek natočený podle stejnojmenného románu Philipa Rotha oceněného 
Pullitzerovou cenou sleduje příběh rodiny, jejíž zdánlivě idylický život je rozbit 
sociálním a politickým chaosem 60. let. Ewan McGregor (Blízko od sebe, Lov 
lososů v Jemenu) přichází s režijním debutem.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Newt Scamander přichází do New Yorku se záhadným kufříkem, ve kterém se 
nachází sbírka vzácných magických tvorů z jeho cest kolem světa. Co se může 
stát, když se britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata uniknou z kufříku?
Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč Promítáme od 17.30 hodin.

Eliška (Petra Hřebíčková) se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé středo-
české vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje 
Elišku do jednoho domu s nerudným Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky 
svým neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil". 
Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč Promítáme od 20 hodin.

Malíř a grafik Egon Schiele byl jedním z nejprovokativnějších vídeňských uměl-
ců začátku 20. století. Egon Schiele je zpočátku fascinován secesí a tvorbou své-
ho krajana Gustava Klimta, ale brzy nachází vlastní výrazové prostředky v ex-
presionismu a odvážných aktech. Ve své tvorbě byl připraven jít až za hranu 
vlastní bolesti, obětoval pro své umění lásku a nakonec i život. 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Příběh, který vedl až k největší špionážní kauze moderní doby. Edward Snow-
den za sebou nechal rodinný život a vzornou kariéru v tajných službách a stal se 
psancem na útěku. Je muž, který odhalil šokující praktiky amerických výzvěd-
ných služeb, hrdina nebo zrádce, který zaslouží nejtvrdší trest? 
Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné: 90 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Noční zvířata jsou adaptací románu spisovatele Austina Wrighta s názvem Tony 
a Susan, v níž je jedné ženě doručen balík od jejího bývalého manžela, s nímž se 
rozvedla před patnácti lety, obsahující rukopis románu a dopis s prosbou, aby si 
knihu přečetla. Román vypráví násilný příběh s autobiografickými prvky a donu-
tí Susan vrátit se v myšlenkách do minulosti a čelit temným traumatům.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Lichožrouti jsou tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu z každé-
ho páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí! Příbě-
hu vévodí dobrodružství lichožroutského mrňouse Hihlíka, který jednoho dne 
musí opustit dědečkovu náruč, vylézt z okna a vydat se do světa. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Obchodník s informačními technologiemi Alan Clay (Tom Hanks), na kterého se 
štěstěna už dlouho neusmála, přijíždí do Saudské Arábie, aby tamnímu králi 
prezentoval horkou novinku ve světě komunikací. Střet kultur je nasnadě, 
ovšem v podání režisérské legendy Toma Tykwera (Lola běží o život) je podán s 
jemným a kultivovaným humorem.
Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Film Doctor Strange o neurochirurgovi Dr. Stephenu Strangovi, jehož život se 
změní po dopravní nehodě, která mu znemožnila používat ruce. Když ho tradič-
ní medicína zklame, je Strange nucen hledat uzdravení jinde. 
Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Dokumentarista a kronikář francouzského života Raymond Depardon ve svém 
snímku cestuje v karavanu napříč Francií a naslouchá osobním konverzacím 
lidí, které potkává – intimním a minimalistickým způsobem zachycuje postup-
ně se měnící tvář národa. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 90 Kč. Promítáme od 20 hodin.



 Firma RaP Energo spol. s r.o., zabývající se výrobou 
el. rozvaděčů a elektromontážemi nn,

 přijme do trvalého pracovního poměru 
elektrikáře

Nabízíme:
- jednosměnný provoz
- dobré platové ohodnocení
  (nástupní plat 20 000 Kč)
- po zapracování navýšení platu dle dohody
- příplatky na stravování
- místo výkonu práce: Vrdy

Požadujeme:
- vzdělání v oboru elektro
- řidičský průkaz skupiny B
- spolehlivost  
- schopnost pracovat v týmu
- trestní bezúhonnost

Více informací na tel. 773 630 260, nebo na www.rapenergo.cz
                                    email:info@rapenergo.cz

(Dakon, Viadrus, Buderus)

(Protherm, Baxi, Junkers, Immergas, Viessmann a další..)

KONTROLY KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA 

SERVIS a KONTROLY PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

Mobil: 724 022 284,    email: info@revizecernohlavek.cz
www.revizecernohlavek.cz

REVIZE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ, TNS a KOTLŮ
REVIZE a KONTROLY SPALINOVÝCH CEST

REVIZE  Černohlávek a spol.
Pronajmu byt 3 + kk, 

1. patro
Pražská 1820

(od listopadu 2016)
Tel.: 727 868 601
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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

OP H Í LEN DÁ ÁH VÁ EM KY  V BEZ ZÁLOH
Zabýváme se vymáháním: 

neproplacených faktur
rozhodnutí od soudu

dlužních úpisů
směnek

Czepinvest, s.r.o., pobočka Přemysla Otakara II. 97, Čáslav

Tel.: 775 200 391
e-mail: czepinvest@seznam.cz
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Pronajmu 
nebytové prostory 

2v centru Čáslavi - 50 m ,
po celkové rekonstrukci

Tel.: 728 482 845



Jatka Janovice
Vás zvou do nově otevřené prodejny 

v Čáslavi 
„POD RADNICÍ“

Jana Žižky z Trocnova 2/2
Otevírací doba:

PONDĚLÍ AŽ PÁTEK  7-17 hod.
SOBOTA  8-11 hod.

denně čerstvá uzenina

* KAŽDOU STŘEDU ZABÍJAČKOVÉ HODY*
*pečená sekaná*špekáčky*klobásy*párky*

šunka*tlačenka* 
obložené housky*chlebíčky* pečivo*

*
*
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Agentura v oboru bezpečnosti 
na Čáslavsku nabízí tyto služby:

V prosinci tohoto roku nabude účinnosti novela 
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, 
která znatelně rozšíří okruh trestných činů, jichž se 
bude moci právnická osoba dopustit. Z tohoto 
důvodu na následujících řádcích stručně shrnujeme 
obsah a přínos této novely pro praxi.

Nejviditelnější změnou, kterou novela přináší, 
je podstatné rozšíření katalogu trestných činů, za 
které může být právnická osoba trestně odpověd-
ná. Nově bude právnická osoba potencionálně 
odpovědná například za trestný čin krádeže, 
zpronevěry, porušení povinnosti při správě cizího 
majetku, poškození věřitele, způsobení úpadku, 
trestné činy páchané v souvislosti s insolvenčním 
řízením a dokonce i trestné činy spočívající v 
nepřekažení a neoznámení trestného činu či trestný 
čin šíření pornografie.

Nadto novela přináší pro právnické osoby 
rozšířenou možnost zprostit se odpovědnosti za 
trestný čin, pokud vynaloží veškeré úsilí, které na ní 
bude možno spravedlivě požadovat, aby spáchání 
protiprávního činu osobami, jejichž jednání může 
založit trestní odpovědnost právnické osoby, 
zabránila. Stávající úprava počítá pouze s tím, že se 
právnická osoba takto může zprostit odpovědnosti 
za jednání svých řadových zaměstnanců.

Právnická osoba se tedy bude moci nově zbavit 
své trestněprávní odpovědnosti za jednání svých 
zaměstnanců, členů jejích orgánů, svého manage-
mentu a osob vykonávacích rozhodující vliv na jejím 
řízení, pokud prokáže, že provedla všechna opatření 
a vyvinula veškeré úsilí, které lze po ní za účelem 
odvrácení protiprávního jednání těchto osob s 
přihlédnutím ke všem okolnostem spravedlivě 
požadovat a rovněž i opatření, jejichž provedení jí 
ukládají v této souvislosti zvláštní právní předpisy.

Takovými opatřeními a veškerým spravedlivě 
požadovaným úsilím zejména bude stanovení 
speciálních interních pravidel pro činnost zaměst-
nanců a managementu; pravidelné provádění 
kontroly dodržování těchto pravidel a jejich efektiv-
ní vynucování; provádění pravidelných školení; 
činění nezbytných opatření k zamezení nebo 
odvrácení následků spáchaných trestných činů; 
náležité oznamování trestných činů, monitoring 
legislativních změn a potřeby úprav interních 
pravidel společnosti.

Pokud budete potřebovat pomoci s nadepsa-
nou problematikou, rádi Vám jako právníci, kteří se 
trestní odpovědností právnických osob aktivně 
zabývají, poradíme.

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

Mgr. Bc. Tomáš Flögel

Těsně před koncem prázdnin zaměstnal zdejší 
městské policisty, příslušníky Policie České 
republiky i další odborníky nález munice z první 
světové války. Ačkoliv šlo o tak zvanou tříštivo-
trhavou dělostřeleckou střelu, nedošlo při mani-
pulaci s ní k žádnému problému ani zranění nikoho 
z přítomných. 

nu,“ informoval pan Miroslav Bíža, který dodal, že 
ačkoliv zde zmiňovaná munice ležela přibližně sto 
let, při běžném využívání areálu nikomu žádné 
riziko nehrozilo. „Nález byl učiněn v hloubce více 
než sedmdesáti centimetrů pod povrchem, tedy již 
v nezámrzné hloubce, kde nehrozí ani pohyby půdy 
vlivem teplotních změn. Pokud by tedy nalezená 

„K nálezu jsme byli přivoláni krátce před střela zůstala v zemi i nadále, nebyla by podle 
sedmnáctou hodinou dne 29. srpna,“ popsal vyjádření odborníka nebezpečná.                           
zástupce velitele čáslavských 
městských policistů pan Miroslav 
Bíža. Místo nálezu bylo ohraniče-
no bezpečnostní páskou a s muni-
cí následně manipuloval přivola-
ný pyrotechnik Policie České re-
publiky. Střelu o průměru přibliž-
ně deseti centimetrů a dvojná-
sobné délce byla po důkladném 
prozkoumání a za odpovídajících 
bezpečnostních opatření odve-
zena do Milovic k odborné likvi-
daci. 

„Střela byla nalezena při 
výkopových pracích, souvisejí-
cích se stavbou zimního stadio-

zn

VÝLET DO DÝŇOVÉHO SVĚTA

„DROBNOST“, KTERÁ POTĚŠÍ
Možná jste si všimli, možná ne... Vlastně pravděpo-
dobně ne. O čem je řeč? O drobné úpravě pro-
stranství před vchodem do budovy zdejšího Kina 
Miloše Formana. 

uvedení snímku v kinech. 
„Každý titul je zastoupen jednou dlažební 

kostkou. Výjimku tvoří Dobře placená procházka, 
která je zde zastoupena jak v podobě původního 

Změnu, která proběhla v době letních prázdnin, snímku z roku 1966, tak i záznamu divadelního 
bychom zbytečně hledali na fasádě kina či na představení z roku 2009,“ doplnila paní Eva Al-
vývěsní tabuli. Nejde ani o nový mobiliář, žádné brechtová. 
lákavé barvy, sochy nebo další na první pohled „S čáslavským divadlem spolupracuji již delší 
zřejmé změny. Novinku je třeba hledat na zemi, dobu,“ konstatovala architektka Radka Neumanová 
přímo v dlažbě, kterou je tato část města kryta. z architektonické kanceláře Burian - Křivinka, 

„Mezi dlažební kostky, z nichž některé byly z autorka návrhu této připomínky díla Miloše 
důvodu této úpravy vyjmuty, byly vsazeny speciální Formana. „Jsem ráda, že se podařilo záměr zreali-
dlaždice, imitující svým tvarem i barvou běžné zovat, že se na tuto akci našly finanční prostředky. O 
dlažební kostky. Rozdíl je však pro pozorné obyvate- výrobu se pak postarala zdejší slévárna Losenický,“ 
le města určitě patrný,“ přiblížila podstatu novinky dodala inženýrka Neumanová, která má z výsledné 
ředitelka Dusíkova divadla, paní Eva Albrechtová. podoby svého návrhu radost. 

„Na každé ze sedmnácti nově zasazených „Miloš Forman je jeden z nejvýznamnějších 
´dlažebních kostek´ je možné najít název jednoho z místních rodáků. Vzhledem k této skutečnosti jsme 
vynikajících filmů, pod nimiž je jako režisér pode- chtěli jeho osobu a dílo připomenout. Tato forma se 
psán čáslavský rodák Miloš Forman. Mimo názvu nám jevila jako zvláštní a zajímavá - navíc má kouzlo 
filmu na každé z destiček najdeme také rok prvního hledání a radosti z každé další objevené kostky. 

Procházka na místo, 
kde mohou děti objevo-
vat názvy filmů, které 
díky skvělé práci jed-
noho z Čáslaváků vešly 
do dějin nejen české 
kinematografie, se mů-
že stát vhodným námě-
tem také pro doplnění 
výuky na základních 
školách,“vysvětlila pod-
statu záměru ředitelka 
zdejšího divadla. 

Vydáte se tedy i Vy 
objevovat další zajíma-
vé drobnosti města, kte-
ré možná znáte méně, 
než myslíte?                  zn
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ROZŠÍŘENÍ TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI 
PRÁVNICKÝCH OSOB

Poslední zářijový den se třída 4.B vydala na exkurzi do dýňového světa v Nové Vsi u Leštiny. Navštívili jsme 
statek u Pipků, který byl plný dýní. Děti se vydováděly v dýňových bludištích, slámoobazénu a hradu se 
slámy. Chlapci si s chutí zahráli dámu, kde místo figurek přesouvali oranžové a bílé dýně. Děvčata vytvářela 
z dýní pyramidy a různé postavičky a  společně jsme si vydlabali strašidelné dýně. Nakonec jsme navštívili 
stodulu s domácími zvířaty a naučili se  neznámé druhy dýní. Společnou cestu vláčkem a celé dopoledne 
jsme si užili i díky úžasnému slunečnému počasí.
Na závěr vypracovali žáci domácí práci, která otestovala jejich poznatky z exkurze.

Mgr. Lucie Horáková

Zveme všechny na akci

která se bude konat na ZŠ Čáslav, Sadová 1756  
           ve čtvrtek  1.12. 2016 v 16 hodin.

Tato akce je určena všem předškolákům v 
regionu. Kvalifikované elementaristky hravou 
formou představí dětem školní práci. Budoucí 

žáci se seznámí jak se školním prostředím a 
učebnicemi, tak si porovnají  základní 

dovednosti jazykové a matematické, zacvičí si 
při hudbě v tělocvičně, zazpívají si u stromečku.

Rodiče budoucích prvňáčků si budou moci 
prohlédnout naši školu, zároveň jim budou 

zodpovězeny otázky týkající se nástupu dítěte 
do školy. 

Mgr. Jarmila Sejčková, zást. ZŠ
Další případné informace na e-mailu 

seja@sadovazs.cz nebo na tel. 327 315 743

HRAVÉ  UČENÍČKO  
aneb  

ŠKOLA ŤUKÁ NA DVEŘE,

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE PODÍVAT MEZI NÁS

V měsíci říjnu každého roku máme týden SPCCH, 
kde prezentujeme vždy něco z naší činnosti 
ostatním.

Svaz postižených civilizačními chorobami v 
České republice již 12 let organizuje prezentační 
akci „týden s civilkami“, která představuje 
veřejnosti rozsáhlou činnost celorepublikové 
organizace pro osoby postižené civilizačními 
chorobami. 

Akce v týdnu s civilkami, pořádané v celém 
okrese:

- den otevřených dveří ve středisku SPCCH v 
Kutné Hoře

- posezení při hudbě (tanec)
- výlet na zámek Ledeč nad Sázavou a muzea 

Humpolec
- výlet do Babiččina údolí
- procházka po kutnohorských kostelech a 

jejich historie
SPCCH v ČR z.s. děkuje za podporu akcí 

„Rozchoďme to s Lesy ČR, sp. a též městským 
úřadům, které jednotlivým ZO SPCCH poskytují 
dotace, které pomáhají k uskutečnění těchto akcí 
za značného přispění členů SPCCH. 

Za O.O. Kutná Hora Irena Gaálová

TÝDEN S CIVILKAMI
V OKRESE KUTNÁ HORA

UPOZORNĚNÍ NA MĚSTSKÝ PLES
- chcete zajistit security Vaší společenské akce
  - plesy, oslav, svatby
- stavíte dům a nechcete, aby Vám cizí 
  a nevítaní hosté navštěvovali stavbu 
  a ohrožovali Váš majetek
- máte chatu nebo chalupu a nemáte čas přes zimu 
  objekt kontrolovat, namátkovými kontrolami 
  ochráníme Váš majetek
- s jakýmkoliv dotazem či dotazem 
  na cenovou nabídku se obraťte na nás

Agentura v oboru bezpečnosti 
na Čáslavsku nabízí tyto služby:

Petr Semerád
739 119 477

e-mail: 
petr.semerad@centrum.cz

Pavel Nový
Vlačice, Výčapy 38, 

286 01
Pokrývač, Klempíř

VLADIMÍR POSKOČIL - START
PALACKÉHO 222/4
ČÁSLAV - STARÉ MĚSTO
286 01 ČÁSLAV

Ing. Jiří Kotek
K. Čermáka 117
286 01 Čáslav

Majitel nemovitosti

Zveme všechny ze širokého i blízkého okolí 
do kanceláře DataLife Čáslav (ul. Poštovní 607), 

Ve čtvrtek 24. listopadu 2016
od 14 hodin do 20 hodin 

na

3. Mikulášský a 5. výroční den otevřených dveří DATALIFE Čáslav.
Zveme všechny, kteří naší práci znají,

i ty, kteří ji chtějí poznat,
i ty, kteří o nás jen slyšeli,

i ty, kteří o ní chtějí slyšet a
i ty, kteří by s námi chtěli spolupracovat.

Pro všechny máme připraveno malé pekelné překvapení a raut je již samozřejmostí.
Tuto akci sponzorují: Elektro DOSPIVA, Kozlovna Restaurant Čáslav, Pivovar REBEL 

a Friterm Čáslav.

Na Vaši návštěvu se těší vedoucí kanceláře: Ing. František Hora,
kolegové: Libor Tichý, Jaroslava Plecháčová DiS., Karel Zýka

a další pozvaní hosté.

Všem přejeme krásné Vánoce a příjemný Nový rok 2017.
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Program na listopad 2016 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

5. listopadu - sobota - LESEM K ZELENÉ BOUDĚ.

12. listopadu - sobota - HUSÍ HODY NA VYSOČINĚ. 

19. listopadu - sobota - ŽULOVOU STEZKOU OKOLO SKUTČE.

26. listopadu - sobota - TISMICKÁ BAZILIKA.

  Trasa: Brandýs nad Labem - 
Stará Boleslav - Zelená Bouda (penzion) - Otradovice - Brandýs. 13 km. Odjezd 
vlakem v 6:52 hod., návrat v 15:03hod. Vedoucí je paní Zdena 
Šrámková.

Trasa: Zubří - Studnice 
(oběd) - Maršovice - Nové Město na Moravě. 13 km. Odjezd rychlíkem v 7:04 
hod., návrat v 18:51 hod. Vedoucím je pan Ing. Zbyněk Němec.

 Trasa: Skuteč - 
Žulová stezka - Vrbatův Kostelec (delší trasa do Chrástu). 10 (12) km. Odjezd 
vlakem v 7:52 hod., návrat v 16:42 hod. Vedoucím je pan Jiří Kučera.

 Trasa: Český Brod - Vrátkov - 
Tismice - Český Brod. 11 km. Odjezd vlakem v 8:52 hod., návrat v 17:03 hod. 
Vedoucí je paní Zdeňka Matysová. 

Městské muzeum a knihovna Čáslav 
a Římskokatolická farnost Čáslav 

pořádají Varhany: 
Klaus Sonnleitner Can.Reg., 

Rakousko
Varhaník Augustiánského 

kláštera St. Florian 
Bruckner-varhany, 

nejvĕtší nástroj 
v Rakousku

Studio Esthé
Nově otevřené kosmetické studio

- Přístrojová ošetření (diamantová mikrodermabraze,
ultrazvuková špachtle, ipl-trvalá epilace,

radiofrekvence, fotoomlazení a další.)

- Ošetření kosmetikou Phyris (kosmetické ošetření a kůry)

- Masáže, depilace, travalá na řasy, barvení obočí a řas,
vizážistické služby

- Prodlužování řas (aplikace řasa na řasu)

- Redukce a lifting vrásek

- Více informací na telefonním čísle

Kontakt: Tereza Poláčková
606 924 628
polackova8@seznam.cz   

Adresa: Na Kozinci 24,Čáslav
www.Studioesthe.cz
Facebook: Studio Esthé
   

PRO NOVĚ VZNIKAJÍCÍ RESTAURACI 
HOTELU GRAND V CENTRU MĚSTA ČÁSLAV 

HLEDÁME:

ochotného a vstřícného ČÍŠNÍKA či SERVÍRKU, 
který bude zodpovědný za poskytování servisu hostům 

v nejvyšší kvalitě 

KUCHAŘE či KUCHAŘKU s týmovým duchem 
a pozitivním přístupem ke gastronomii 

Čáslavská servisní, s.r.o. Středisko Grand 
Nám. J. Žižky z Trocnova 74, 286 01 Čáslav 

Životopisy zasílejte na e-mail: vesela@meucaslav.cz, 
kde se také můžete informovat o podrobnějších 

požadavcích a výhodách souvisejících s nabízenými 
pracovními pozicemi. Telefon: 702 067 807  

 TÝM Z V VP PP P G B 

1. Ústí n. Orl. 10 6 2 1 1 17:7 23 

2. Vysoké Mýto 10 7 0 1 2 15:10 22 

3. Čáslav 10 6 1 1 2 26:11 21 

4. Živanice 10 4 3 1 2 23:13 19 

5. Letohrad 10 4 2 1 3 13:15 17 

6. FK Turnov 10 4 1 2 3 20:18 16 

7. Kutná Hora 10 4 0 4 2 10:8 16 

8. Dvůr Králové 10 3 3 1 3 14:16 16 

9. Kratonohy 10 5 0 0 5 18:12 15 

10. Kolín 10 3 2 1 4 16:17 14 

11. SS Ostrá 10 2 3 2 3 8:10 14 

12. Chrastava 10 4 0 1 5 17:19 13 

13. Přední Kopanina 10 2 2 1 5 12:25 11 

14. Náchod 10 2 1 1 6 13:19 9 

15. Pardubice B 10 2 0 2 6 11:21 8 

16. Trutnov 10 2 0 0 8 9:21 6 

 

Čáslavští šachisté oznamují, že již byla zahájena šachová sezona ročníku 
2016/2017. Schůzky se konají každou středu od 16:00 hodin v Klubu důchodců 
v Čáslavi. Vítáni jsou všichni obdivovatelé a příznivci této krásné královské hry.

Nejbližší mistrovské utkání sehraje A mužstvo dne 6. 11. od 9:00 hodin s 
Pečkami v Klubu důchodců. Přijďte se podívat a svojí přítomností povzbudit 
naše hráče.

ŠACHY V ČÁSLAVI


