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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

usnesením č. 251/2016

usnesením č. 260/2016

usnesením č. 252/2016

usnesením č. 261/2016

usnesením č. 253/2016

usnesením č. 262/2016

usnesením č. 254/2016

usnesením č. 263/2016

usnesením č. 264/2016

usnesením č. 255/2016 usnesením č. 265/2016

usnesením č. 266/2016

usnesením č. 256/2016

usnesením č. 267/2016

usnesením č. 268/2016

usnesením č. 257/2016 usnesením č. 269/2016

usnesením č. 270/2016

usnesením č. 258/2016

usnesením č. 271/2016

usnesením č. 259/2016

 1) schválila zadání dodatečných stavebních prací pozemku p. č. 2022/1 zapsaného na LV č. 10001 pro obec Čáslav a katastrální 
stavby „Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi“ formou jednacího řízení bez území Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním 
uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných pracovišti Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost Správa 
zakázkách (dále jen „ZVZ“), a to postupem dle § 34 odst. 5 písm. b) ZVZ  v železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, 
rozsahu a z důvodů uvedených v příloze této důvodové zprávy a 2) Dlážděná č. 1003/7, PSČ 110 00, úplatně ve výši 11 540 Kč + platná sazba DPH.
schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 387/03/2016- II.  schválila 1) pronajmout část pozemku p. č. 1110/37 o 

2(č. objednatele 62/2016) ze dne 06. 04. 2016 mezi Městem Čáslav a firmou výměře 2 m  zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
Realitní a stavební společnost s r.o., IČ 41432037, Fantova 693/45, Obřany, 614 katastrálním pracovišti Kutná Hora pro obec a katastrální území Čáslav na LV 
00 Brno na realizaci stavby „Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi“. 10001 Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., Čerčanská 12, Praha 4 za cenu ve 

 po seznámení s Podmínkami čerpání investiční dotace výši 40 Kč/rok pro účely výstavby silnice I. tř., stavby I/38 Církvice - obchvat; 
v Programu EFEKT 2016 na projekt „Snížení energetické náročnosti veřejného 2) doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1110/4 o 

2 2osvětlení města Čáslav“ doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout výměře 15 m  a pozemku p. č. 1110/5 o výměře 50 m , zapsaných u 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora 
………/2016 1)souhlasí s přijetím dotace na projekt „Snížení energetické pro obec a katastrální území Čáslav na LV 10001 Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. 
náročnosti veřejného osvětlení města Čáslav“, přidělené číslo dotace: p. o., Čerčanská 12, Praha 4 za kupní cenu ve výši 21 689 Kč, stanovenou dle 
122D14200 6202 v maximální výši 1.647.005 Kč ze Státního programu na znaleckého posudku a navýšenou o koeficient 1,15 v souladu s § 3b odst. 1 zák. 
podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2016 – č. 416/2009 Sb. + náklady na realizaci prodeje.
Program EFEKT, 2) schvaluje předložené Podmínky čerpání investiční dotace v  schválila zřízení věcného břemene – služebnosti o 
Programu EFEKT 2016, 3) schvaluje spolufinancování projektu „Snížení celkové výměře 48,43 bm na pozemku p. č. 1226/2, na pozemku p. č. 2043/1 a 
energetické náročnosti veřejného osvětlení města Čáslav“, přidělené číslo na pozemku p. č. 2045/1 zapsaných na LV 10001 pro obec Čáslav a katastrální 
dotace: 122D14200 6202 do celkové výše potřebných nákladů způsobem území Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním 
uvedeným v důvodové zprávě. pracovišti Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost RWE 

 vyloučila na základě ustanovení § 76, GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, úplatně ve výši 
odst. 6 ZVZ uchazeče: 1.  COMLUX Břeclav s.r.o., adresa sídla: Pod Zámkem 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý metr délkový plynárenského 
650/10, 690 02 Břeclav, IČ: 29251419; 2.  ENIKA CZ s.r.o., adresa sídla: Pod zařízení uloženého v služebném pozemku, tj. celkem za cenu 4 843 Kč + platná 
Harfou 933/86, 190 00 Praha 9, IČ: 28218167; 3.  ELECTROSUN s.r.o., adresa sazba DPH.
sídla: U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, IČ: 25688553 z další účasti v zadávacím  schválila pronájem části pozemku p. č. 660/9 v k. ú. 

2řízení na veřejnou zakázku „Opatření ke snížení energetické náročnosti Čáslav o výměře 290 m , zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
veřejného osvětlení Města Čáslav“ z důvodů uvedených v důvodové zprávě. kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro obec a katastrální území Čáslav na 

2 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na LV 10001I. T., bytem Čáslav, za cenu 5 Kč/m /rok, od 1. 7. 2016 na dobu 
pozemku p. č. 523/9 a na pozemku p. č. 1986/23 zapsaných na LV 10001 pro neurčitou.
obec Čáslav a katastrální území Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský  schvália uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č. p. 
kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene 1624 ul. Pražská, Čáslav panu P. B., bytem Čáslav, za podmínek uvedených v 
společnost RWE GasNet, s. .r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, důvodové zprávě.
úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý metr délkový  doporučila zastupitelstvu města Čáslavi vyhovět 
plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku, nejméně žádosti paní I. K. o možnost uhradit ve splátkách dluh za splátky bytu č. 4, v č. p. 
však 1 000 Kč + platná sazba DPH. 1902, ul. Prokopa Holého, Čáslav, za měsíce 2 - 5/2016. 

 schválila uzavření Smlouvy o umožnění realizovat  schválila dohodu o převodu práv a povinností 
stavbu: „II/339 Klejnary, most ev. č. 339-002 přes bývalý náhon“ mezi městem vyplývajících z Opční smlouvy k bytu č. 29 v domě č. p. 1696 v Jeníkovské ulici v 
Čáslav a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou Čáslavi mezi I. R. a J. B.

2organizací, na části pozemku p. č. 2366 o výměře cca 66 m  a na části pozemku  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
2p. č. 2116 o výměře cca 35 m . města na podporu akce „Dožínky a Vinobraní na Kačině 2016“ dne 10. 9. 2016 

ve výši 25 000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy.
 dala, dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování osobám 
uvedených v důvodové zprávě, které požádaly o ubytování v ubytovacím 
zařízení - Ubytovna Bílý kůň.

 dala, dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování paní K. L. a 
panu S. V., kteří požádali o ubytování v ubytovacím zařízení - Petr Pokorný, 
ubytovací služby.

 schválila zřízení věcného břemene – služebnosti na  nedala, dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o 
pozemku p. č. 1172/13 zapsaného na LV 10001 pro obec Čáslav a katastrální pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování 
území Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním panu R. P., který požádal o ubytování v ubytovacím zařízení - Ubytovna Bílý kůň.
pracovišti Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost RWE  schválila záměr města Čáslav na pronájem - části domu 
GasNet s. r. o., se sídlem Klíšská 640, 401 17 Ústí nad Labem, úplatně ve výši č. p. 194 (Dusíkovo divadlo) na st. p. č. 466, k. ú. Čáslav; - části domu č. p. 138 
100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý metr délkový plynárenského (kino Miloše Formana) na st. p. č. 230, k. ú. Čáslav; - části parcely p. č. 1604/3 
zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku, nejméně však 1 000 Kč + náležící k letnímu kinu včetně jednoduché stavby s promítárnou a 
platná sazba DPH. příslušenstvím; - parcel p. č. 208/9 a 208/15, k. ú. Čáslav Dusíkovu divadlu 

 schválila uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o Čáslav, s. r. o., dle důvodové zprávy.
spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě  navrhla zastupitelstvu města přijmout toto usnesení: 
budoucí nájemní mezi městem Čáslav a společnosti RWE Gas Net, se sídlem Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením schvaluje auditora C. J. 
Klíšská 640, 401 17 Ústí nad Labem pro novou lokalitu Cihelna III, Čáslav. Audit s. r. o. (auditorka Ing. Jitka Černá) pro přezkoumání hospodaření města 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na Čáslavi za rok 2016.

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
pozemku p. č. 229/18, na pozemku p. č. 229/2, na pozemku p. č. 523/9, na 
pozemku p. č. 1982/1 a na pozemku p. č. 1983/3 zapsaných na LV 10001 pro 
obec Čáslav a katastrální území Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene 
společnost RWE GasNet s. r. o., se sídlem Klíšská 640, 401 17 Ústí nad Labem, 
úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý metr délkový 
plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku, nejméně 
však 1 000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení městské rady ze dne 20. 6. 2016 | Městská rada

usnesením č. 24/2016

usnesením č. 25/2016

 I) schválilo: 1. Založení společnosti Dusíkovo divadlo II) zvolilo: Jednatele společnosti Dusíkova divadla Čáslav s. r. o. paní Evu 
Čáslav s. r. o., jejímž jediným společníkem bude město Čáslav; Albrechtovou, nar. 1961, bydlištěm Čáslav
2. Zakladatelskou listinu společnosti Dusíkovo divadlo Čáslav, s. r.o., ve znění III) uložilo: 1. Radě města Čáslavi zřídit a převést peněžitý vklad na účet 
dle přílohy č. 1 usnesení; zakládané společnosti dle bodu 1.4 usnesení, T: do 15. 7. 2016; 
3. Umístění sídla zakládané společnosti Dusíkovo divadlo Čáslav, s. r. o., do 2. Ing. Jaromíru Strnadovi, starostovi města Čáslavi podepsat zakladatelskou 
objektu občanské vybavenosti č. p. 194 v Čáslavi – Novém Městě, který je listinu společnosti Dusíkovo divadlo Čáslav, s. r. o., ve formě notářského zápisu 
součástí zastavěné plochy a nádvoří st. 466, vše v k. ú. Čáslav; v souladu s tímto usnesením zastupitelstva města Čáslavi. T: do 15. 7. 2016.
4. Peněžitý vklad do zakládané společnosti Dusíkovo divadlo Čáslav, s. r. o., ve  schválilo aktualizaci Smlouvy o zajištění služeb 
výši 100.000 Kč a převedení peněžitého vkladu na účet zakládané společnosti obecného hospodářského zájmu mezi městem Čáslav a Městskou nemocnicí 
zvláště k tomu zřízený správcem vkladu. Čáslav, dle důvodové zprávy.

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 30. 5. 2016 | Městské zastupitelstvo
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usnesením č. 26/2016

usnesením č. 27/2016

usnesením č. 38/2016

usnesením č. 28/2016

Zastupitelstvo města Čáslavi svým 

usnesením č. 39/2016
usnesením č. 30/2016 

usnesením č. 40/2016

usnesením č. 31/2016

usnesením č. 32/2016

usnesením č. 33/2016

usnesením č. 41/2016

usnesením č. 34/2016

usnesením č. 35/2016 usnesením č. 42/2016

usnesením č. 43/2016

usnesením č. 44/ 2016 
usnesením č. 36/2016

usnesením č. 37/2016

usnesením č. 45/2016

  schválilo účetní závěrku města Čáslavi sestavenou k prodeje, za účelem rozšíření zahrady; - prodej části pozemku p.č. 1776/56 
rozvahovému dni 31. 12. 2015. zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti 

 a) projednalo závěrečný účet města Čáslavi k 31. 12. Kutná Hora pro obec a katastrální území Čáslav na LV 10001 o výměře cca 110 
22015 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to s výhradou k m  panu R. T., bytem Čáslav, jako vlastníkovi pozemku p.č. 1776/91 v k.ú. Čáslav 

2nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření; b) k odstranění těchto za cenu 150 Kč/m  + náklady na realizaci prodeje, za účelem rozšíření zahrady; - 
nedostatků zastupitelstvo města Čáslavi uložilo Odboru správy majetku města prodej části pozemku p.č. 1776/56 zapsaného u Katastrálního úřadu pro 
a Odboru financí dát do souladu stav účtu 377 - Ostatní krátkodobé Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro obec a katastrální 

2pohledávky, konkrétně evidenci nákladů určených k přeúčtování nájemníkům území Čáslav o výměře cca 100 m  vlastníkům pozemku p.č. 1776/90 v k.ú. 
2se stavem v účetnictví a stanovit správnou výši opravných položek vytvořených Čáslav (manž. Ch.) za cenu 150 Kč/m  + náklady na realizaci prodeje, za účelem 

k pohledávkám evidovaným na účtu 311.0300 - pohledávky za nájem; c) rozšíření zahrady. 
kontrola splnění odstranění nedostatku bude provedena ke dni 31. 10. 2016; d)  schválilo prodej pozemku p.č. 1776/148 o výměře 123 

2 2uvedeným nedostatkem nevznikla městu žádná škoda, proto nebyly přijaty m  a pozemku p.č. 1776/149 o výměře 35 m  zapsaných u Katastrálního úřadu 
závěry vůči žádným osobám. pro Středočeský kraj, katastrálním území Kutná Hora pro obec a katastrální 

  schválilo rozpočtové opatření č. 2/2016. Rekapitulace: území Čáslav na LV 10001 za cenu dle znaleckého posudku + náklady na 
upravené příjmy 223 702,37 tis. Kč, upravené výdaje 268 448,74 tis. Kč, realizaci prodeje, za účelem dorovnání vlastnických vztahů dle skutečného 
financování plus 44 746, 37 tis. Kč. stavu takto: manželům V., bytem Čáslav, pozemek p.č. 1776/148 o výměře 123 

2usnesením č. 29/2016 schválilo poskytnutí m  do společného jmění manželů; manželům P., bytem Čáslav pozemek p.č. 
2dotace ve výši 200 000,- Kč v rámci dotačního programu sport Hokejovému 1776/149 o výměře 35 m  do společného jmění manželů

klubu Čáslav, z. s.  schválilo prodej části pozemku p.č. 367/56 o výměře cca 
21) zrušilo své usnesení č. 19/2016 ze dne 11. 4. 2016, 40 m , zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním 

kterým byla schválena novela obecně závazné vyhlášky o nakládání s pracovišti Kutná Hora na LV 10001 pro obec a katastrální území Čáslav 
komunálním a stavebním odpadem na území města Čáslav; 2) manželům P., bytem Čáslav, za cenu dle znaleckého posudku tj. ve výši 150 

2schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení systému Kč/m  + náklady na realizaci prodeje.
2shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  schválilo prodej pozemku st. par. Č. 1 o výměře 2741 m , 

2komunálního odpadu na území města Čáslav dle důvodové zprávy. jehož součástí je stavba č.p. 3, pozemku parc. č. 3/2 o výměře 4436 m  a části 
2 schválilo možnost uhradit dlužné nájemné žadatelky pozemku parc. č. 3/5 o výměře cca 700 m  vše v k. ú. Žáky, zapsaných na LV 

paní J. S., bytem Čáslav, ve splátkách, dle důvodové zprávy. 10042 pro obec a katastrální území Žáky u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
 schválilo možnost uhradit dlužné nájemné žadatele kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora, společnosti Droinvest, s. r. o., se 

pana M. A., bytem Čáslav, ve splátkách, dle důvodové zprávy. sídlem Praha 4, Jaurisova 515/4, IČ: 29035295 za kupní cenu 250 000 Kč s tím, 
 schválilo nabytí pozemku p.č. 1699/8 o výměře 11025 že kupující složí do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními 

2 2m  - orná půda a pozemku p.č. 1653/5 o výměře 16315 m  - vodní plocha, stranami městu Čáslav jistotu ve výši 150 000 Kč jako garanci provedení 
zapsaných na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti stavebních prací pro záchranu památky a možnosti jejího užívání do tří let od 
Kutná Hora pro obec a katastrální území Čáslav na LV 10002, od ČR nabytí vlastnictví kupujícím.

2prostřednictví Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024, Praha 3  schválilo prodej pozemku p. č.  1110/4 o výměře 15 m  a 
2bezúplatným převodem do majetku Města Čáslav. pozemku p. č. 1110/5 o výměře 50 m , zapsaných u Katastrálního úřadu pro 

 schválilo bezúplatný převod částí pozemku p.č. 2274/1 v Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro obec a katastrální 
2k.ú. Čáslav o výměře 135 m , které se nachází pod okapovými chodníčky, území Čáslav na LV 10001. Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. r.o., Čerčanská 12, 

vstupy a ostatním příslušenstvím domů čp. 1160, čp. 1161, čp. 1162 a čp. 1163 Praha 4 za kupní cenu ve výši 21 689 Kč, stanovenou dle znaleckého posudku a 
v ul. Jeníkovská, Čáslav jednotlivým společenstvím vlastníků v těchto domech. navýšenou o koeficient 1,15 v souladu s § 3b odst. 1 zák. č. 416/2009 Sb. + 
Společenství uhradí náklady spojené s geometrickým zaměřením. náklady na realizaci prodeje.

 schválilo prodej pozemku stavební p.č. 344/1 o výměře  schválilo obecně závaznou vyhlášku stanovující pravidla 
2154 m , zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Čáslav.

pracovišti Kutná Hora na LV 10001 pro obec a katastrální území Čáslav  vyslovilo souhlas, aby město Čáslav spolufinancovalo 
manželům G., bytem Čáslav do společného jmění manželů za cenu dle investiční akci „Rekonstrukce výtahu v Domově důchodců v Čáslavi“, dle 
znaleckého posudku tj. 125 000 Kč + náklady na realizaci prodeje, z důvodu důvodové zprávy.
dorovnání vlastnických vztahů dle skutečného stavu. 1) vyslovilo souhlas s přijetím dotace na projekt 

2 schválilo prodej pozemku p.č. 973/2 o výměře 421 m , „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Čáslav“, přidělené 
zapsaného pro obec a katastrální území Čáslav u Katastrálního úřadu pro číslo dotace: 122D14200 6202 v maximální výši 1 647 005 Kč ze Státního 
Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 10001, manž. S., programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 
bytem Čáslav do společného jmění manželů, za cenu dle znaleckého posudku pro rok 2016 – Program EFEKT; 2) schválilo předložené Podmínky čerpání 

2znalce J. Vaňátka ze dne 22. 3. 2016, ve výši 150 Kč/m  + náklady na realizaci investiční dotace v Programu EFEKT 2016; 3) schválilo spolufinancování 
prodeje projektu „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Čáslav“, 

 schválilo - prodej části pozemku p. č. 1776/56 o výměře přidělené číslo dotace: 122D14200 6202 do celkové výše potřebných nákladů 
2cca 120 m  - orná půda, zapsaného pro obec a katastrální území Čáslav u způsobem uvedeným v důvodové zprávě.

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora  schválilo auditora C. J. Audit s. r. o. Liberec (auditorka 
2na LV 10001 panu M. V., bytem Čáslav, za cenu 150 Kč/m  + náklady na realizaci Ing. Jitka Černá) pro přezkoumání hospodaření města Čáslavi za rok 2016.

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 20. 6. 2016 | Městské zastupitelstvo

usnesením č. 272/2016

usnesením č. 273/2016

 schválila návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor 
mezi městem Čáslav a organizací ANIMA Čáslav, o. p. s., dle důvodové zprávy. 

 vyloučila na základě ustanovení § 76, odst. 6 ZVZ 
uchazeče: 1. Energy Solutions a Savings s. r. o., adresa sídla: Stupkova 952/18, 
779 00Olomouc, IČ: 29398151; 2. ENERGY Control Systems, s. r. o., adresa 
sídla: Mezi Lysinami 436/6, 147 00 Praha 4, IČ: 28258428 z další účasti v 
zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Opatření ke snížení energetické 
náročnosti veřejného osvětlení města Čáslav“ z důvodů uvedených v 
důvodové zprávě.

Usnesení městské rady ze dne 24. 6. 2016 | Městská rada
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Městský úřad Čáslav zve všechny občany 
na 

které se uskuteční v pondělí 12. 9. 2016
od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla. 

Podrobný program bude nejdéle 
jeden týden před konáním zasedání

uveřejněn na úřední desce a výlepových plochách. 

zasedání městského zastupitelstva, 



usnesením č. 292/2016 jako zadavatel veřejné zakázky „Stroj na úpravu ledové u Brna, 664 61 z důvodu, že námitka neobsahuje všechny formální náležitosti 
plochy“ schválila odmítnutí námitky v souladu se zněním § 110 odst. 7 ZVZ námitky.
podané uchazečem Mátl&Bula, spol. s r. o.,  se sídlem Stará pošta 750, Rajhrad 

Usnesení městské rady ze dne 8. 7. 2016 | Městská rada

usnesením č. 293/2016 po přezkoumání námitky proti rozhodnutí zadavatele doručenou dne 8. 7. 2016 pod č. j. OI 18029/16 stěžovatelem Energy Solutions 
o vyloučení z účasti v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na and Savings s. r. o., Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc, IČ: 29398151 námitce 
dodávku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Opatření nevyhověla z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.
ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Čáslav“ 

Usnesení městské rady ze dne 15. 7. 2016 | Městská rada

usnesením č. 294/2016

usnesením č. 302/2016

usnesením č. 295/2016

usnesením č. 303/2016

usnesením č. 296/2016

usnesením č. 297/2016 usnesením č. 304/2016

usnesením č. 305/2016
usnesením č. 298/2016

usnesením č. 306/2016

usnesením č. 299/2016

usnesením č. 307/2016
usnesením č. 300/2016

usnesením č. 308/2016
usnesením č. 301/2016

 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti 
2rozsahu: „Stavební opravy a úpravy spojené s údržbou objektu - oprava Kutná Hora o výměře cca 200 m  za účelem zřízení zahrádky pro vlastní 

2prodejny Velkoobchod ORION, spol. s r. o. (1. NP) v domě nám. Jana Žižky z potřebu, za cenu 5 Kč/m /rok panu M. S., bytem Čáslav od 1. 9. 2016 na dobu 
Trocnova č. p. 74 (Grand) v Čáslavi“ firmu realitní a stavební společnost s. r. o., neurčitou.
Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno, doručovací adresa Žitenická 10, 286 01  schválila záměr města Čáslav na pronájem části 
Čáslav. pozemku p. č. 2193, zapsaném na LV 10001 pro obec a katastrální území Čáslav 

 1) schválila zadání dodatečných stavebních prací u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora 
2stavby „Zastřešení nekryté ledové plochy včetně dostavby zázemí“ formou o výměře cca 50 m  pro zatrubnění části vodního koryta na předmětném 

jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., pozemku, Českému rybářskému svazu, z. s. - místní organizaci Čáslav, se sídlem 
2o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), a to postupem dle § 34 odst. 5 písm. b) Na Bělišti 448/24, Čáslav, za cenu 5 Kč/m /rok.

ZVZ  v rozsahu a z důvodů uvedených v příloze této důvodové zprávy a 2)  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 30-00056 pozemku p. č. 327/11, na pozemku p. č. 330/1, na pozemku 1966/5 a na 
(poř. č. 32/2016) ze dne 18. 3. 2016 mezi Městem Čáslav a firmou Ridera pozemku st. p. č. 633/11 zapsaných na LV 1000 pro obec a katastrální území 
Stavební a.s., IČ 45192464, se sídlem Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti 
na realizaci stavby „Zastřešení nekryté ledové plochy v Čáslavi“. Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene, společnost Česká 

 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6 Žižkov, 130 00 
15/2016 mezi městem Čáslav a firmou TES Čáslav, spol. s r. o., na akci: „Oprava Praha 3, úplatně ve výši 15 600 Kč + platná sazba DPH pro stavbu s označením: 
povrchu ve vnitrobloku za bytovými domy č. p. 1149 - 1152 včetně opravy „11010-051491, CG4C_KUTH_KHYCJ_OK“ spočívající v umístění podzemního 
přilehlého chodníku v ulici Jeníkovská, Čáslav“. komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v rozsahu 156 bm.

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky „Čáslav -  schválila vyhovět žádosti paní M. V. o možnost uhradit 
zimní údržba místních komunikací“ byly obeslány firmy uvedené v důvodové ve splátkách část kauce na byt č. 14, v č . p. 1908, ul. Prokopa Holého, Čáslav.
zprávě.  schválila změnu odpisového plánu Mateřské školy 

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého Čáslav, okres Kutná Hora na rok 2016, dle předložené žádosti.
rozsahu „Pravidelné blokové čištění místních komunikací v Čáslavi“ byly  schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 
obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě. 87/2015 mezi městem Čáslav a firmou DOPAS s. r. o. na akci: Zpracování 

 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. projektové dokumentace stavby „Provozní řešení areálu Městské nemocnice 
12/2016 mezi městem Čáslav a firmou Konstrukce a dopravní stavby s. r. o., na Čáslav“.
akci: „Oprava MK části ul. Jana Karafiáta a ul. Palackého, Čáslav“.  - zrušila k 31. 7. 2016 nájemní smlouvu mezi městem 

 vydala své stanovisko jako zadavatel podlimitní Čáslav a příspěvkovou organizací Dusíkovo divadlo Čáslav, uzavřenou dne 27. 6.  
veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení 2016; - schválila s účinností k 1. 8. 2016 návrh smlouvy o nájmu nebytových 
„Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Čáslav“ prostor mezi městem Čáslav a organizací Dusíkovo divadlo Čáslav, s. r. o., dle 
k žádosti o zaslání vyjádření doručené Úřadem pro ochranu hospodářské důvodové zprávy.
soutěže dne 12. července 2016.  schválila dohodce pro nákupy komodit elektřiny a 

 schválila záměr města Čáslav na pronájem části zemního plynu pro rok 2017 na Českomoravské burze Kladno společnost FIN – 
pozemku p. č. 973/1, zapsaném na LV 10001 pro obec a katastrální území servis, a. s. dle důvodů uvedených v důvodové zprávě.

Usnesení městské rady ze dne 18. 7. 2016 | Městská rada

usnesením č. 309/2016

usnesením č. 310/2016

 1) vyloučila na základě ustanovení § 76, odst. 6 ZVZ Praha 10, IČ: 45275718 a 3) pověřila starostu města uzavřením smlouvy s 
uchazeče PERFECT ICE s.r.o. se sídlem Provozní 3236, 723 00  Ostrava - vybraným uchazečem postupem stanoveným v § 82 ZVZ, případně postupem 
Martinov, IČ: 27860221 z  další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku stanoveným v § 111 odst. 5 ZVZ.
na dodávky „Stroj na úpravu ledové plochy“ z důvodu uvedeného  důvodové  zrušila své usnesení č. 263/2016 ze dne 20. 6. 2016 o 
zprávě; 2) schválila jako dodavatele podlimitní veřejné zakázky na dodávky přidělení bytu č. 3 v ulici Pražská čp. 1624 v Čáslavi panu P. B., bytem tamtéž a 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Stroj na úpravu ledové schvaluje přidělení tohoto bytu a uzavření nájemní smlouvy na tento byt ve 
plochy“ uchazeče Transtechnik CS spol. s r.o. se sídlem Průběžná 80b, 100 00 prospěch pana O. B., bytem Čáslav, Pražská 1624.

Usnesení městské rady ze dne 15. 7. 2016 | Městská rada

Usnesení městské rady ze dne 9. 8. 2016 | Městská rada

vzala na vědomí 
usnesením č. 311/2016 usnesením č. 314/2016

usnesením č. 312/2016
usnesením č. 315/2016

usnesením č. 313/2016

zprávu o vývoji hospodaření města Čáslavi za 1. pololetí 2016. Boženy Němcové 640, dle důvodové zprávy.
 schvália smlouvu o přezkoumání hospodaření města  nedala, dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o 

Čáslavi za rok 2016 mezi C. J. Audit s. r. o. (auditorka Ing. Jitka Černá) a městem pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování 
Čáslav, dle důvodové zprávy. osobám uvedených v důvodové zprávě, které požádaly o ubytování v 

 schválila přidělení krizového bytu č. 12 v domě č. p. 640 ubytovacím zařízení - ubytovna Bílý kůň.
v ul. Boženy Němcové paní Z. M. bytem Mokrovraty, za podmínek uvedených v  vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 5 zákona č. 
důvodové zprávě. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

 schválila prodloužení nájemní smlouvy panu M. L. v ul. pozdějších předpisů, s přijetím sponzorského finančního daru, účelově 
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usnesením č. 292/2016 jako zadavatel veřejné zakázky „Stroj na úpravu ledové 
plochy“ schválila odmítnutí námitky v souladu se zněním § 110 odst. 7 ZVZ 
podané uchazečem Mátl&Bula, spol. s r. o.,  se sídlem Stará pošta 750, Rajhrad 
u Brna, 664 61 z důvodu, že námitka neobsahuje všechny formální náležitosti 
námitky.

specifikovaného, na posílení investičního fondu Domova důchodců Čáslav od ostatní komunikace, zapsaného pro obec a katastrální území Čáslav u 
SEMILEAS, a. s., dle důvodové zprávy. Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj na LV 10001.

 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě dílo č.  k přechodné úpravě provozu a k úplné uzavírce silnice č. II/337 
172/2016 mezi městem Čáslav a firmou Realitní a stavební společnost na akci „ v ul. Chrudimská, Čáslav z důvodu opravy povrchu vozovky.
Statické zajištění budovy Dusíkova divadla“  schválila 1) prohlášení vlastníka v domě čp. 1692 na 

 schválila jako dodavatele veřejné zakázky malého st.parc. č. 3349, v domě 1693 na st.parc. 3350, v domě čp. 1694 na st.parc. č. 
rozsahu „Plynovod Filipov“ firmu GASKO, spol. s r. o., IČO: 45146454, 3351 a v domě čp. 1695 na st.parc. č. 3352 v ulici Potoční Čáslav týkající se 
Klejnarská 155, Kolín, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. vymezení bytových jednotek v těchto domech; 2) záměr Města Čáslav prodat 

 schválila jako dodavatele veřejné zakázky malého bytové jednotky č. 1692/1, 1692/2, 1692/3, 1693/1, 1693/2, 1693/3, 1694/1, 
rozsahu „Stavební úpravy objektu č. p. 196 v Čáslavi“ firmu PRIMA stavební, a. 1694/2, 1694/3, 1695/1, 1695/2, 1695/3 spolu s podíly na společných částech 
s., IČO: 46355839, Sokolská 573, Kutná Hora, která podala nabídku s nejnižší domů a  pozemků st.parc.č. 3349, st.parc.č. 3350, st.parc.č. 3351 a st.parc.č. 
nabídkovou cenou. 3352 v k.ú. Čáslav, v ulici Potoční, Čáslav, nájemcům těchto bytů za 50% obvyklé 

 navrhla Zastupitelstvu města Čáslav přijmout usnesení ceny stanovené dle znaleckého posudku.
tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje nabytí  vyslovila souhlas s prominutím 50 % penále za dluh na 
nemovitostí pozemku st.p.č. 2448/2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku nájemném a službách v bytě č. 17, v č. p. 939, ul. Jiřího z Poděbrad, Čáslav, paní 
p.č. 1755/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku p.č. 1755/9 - ostatní J. B. Celková výše penále činí 6 705 Kč.
plocha, ostatní komunikace, pozemku p.č. 1755/10 - ostatní plocha, ostatní  vyslovila souhlas s prominutím penále za dluh na 
komunikace, pozemku p.č. 1755/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, nájemném a službách v bytě č. 5, v č. p. 640, ul. J. z Poděbrad, Čáslav, paní P. T. 
pozemku p.č. 1960/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku p.č.  schválila pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 
1960/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku p.č. 1960/6 - ostatní 1082, ulici Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, paní M. K., bytem Chlístovice, dle 
plocha, ostatní komunikace, pozemku p.č. 2101/8 - ostatní plocha, ostatní důvodové zprávy.
komunikace, pozemku p.č. 2659 - ostatní plocha, zeleň a pozemku p.č. 341/8 -  schválila přidělení bytu č. 10 v č. p. 440 ul. Boženy 
orná půda, pozemku p.č. 266/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, Němcové, Čáslav a uzavření nájemní smlouvy v tomto pořadí: 1. K. V., Čáslav, 2. 
pozemku p.č. 266/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku p.č. R. Z., Praha 4, 3. P. M., Štrampouch, za podmínek uvedených v důvodové 
266/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku p.č. 2658 - ostatní zprávě.
plocha, jiná plocha, pozemku p.č. 266/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  schválila záměr města Čáslav na pronájem části 

2 pozemku p.č. 266/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku p.č. pozemku p.č. 2504/9 o výměře cca 6 m zapsaného pro obec a katastrální území 
266/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku p.č. 2658 - ostatní Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti 
plocha, jiná plocha, pozemku p.č. 791/51 - ostatní plocha, silnice, pozemku p.č. Kutná Hora na LV 10001, za účelem umístění mléčného automatu,  panu Ing. 
791/53 - ostatní plocha, silnice, pozemku p.č. 791/54 - ostatní plocha, silnice, Petru Miláčkovi, Ph.D., IČ: 75118378, bytem Hostovlice 18, 285 62 Hostovlice, 

2pozemku p.č. 791/55 - ostatní plocha, silnice, pozemku p.č. 791/56 - ostatní za cenu 5 Kč/m /rok od 01. 09. 2016 na dobu neurčitou.
plocha, silnice, zapsaných pro obec a katastrální území Čáslav u Katastrálního  schválila pronájem nebytového prostoru o výměře 254 

2úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 4, m  v budově č. p. 74, nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi v 1. NP společnosti 
pozemku p.č. 67/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku p.č. 7/2 - Čáslavská servisní s. r. o., se sídlem Bojovníků za Svobodu 1448, Čáslav, IČ: 264 
ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku p.č. 102/1 - ostatní plocha, 896 78 za nájemné ve výši 3 000 Kč + DPH v zákonné výši a s úhradou za služby 
ostatní komunikace, zapsaných pro obec Čáslav a katastrální území Filipov u spojené s nájmem ve skutečné výši s možností pronájmu Domu dětí a mládeže 
Čáslavi u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti za účelem provozování keramické dílny.
Kutná Hora na LV 4, úplatně do majetku Města Čáslav, od ČR - prostřednictvím  vzala na vědomí informativní zprávu o zahájeném 
Státního statku Čáslav, v konkursu, se sídlem Nad Rezkovcem 1114/2, Čáslav,  řízení ÚOHS ve věci „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného 
za cenu dle znaleckých posudků v celkové výši 1 676 000 Kč, se splátkovým osvětlení města Čáslavi“ a zmocila místostarostu města Čáslavi JUDr. 
kalendářem na dobu tří let, bez navýšení. Vlastislava Málka, aby za město Čáslav podal vyjádření k oznámení o zahájení 

 k uzavírce části chodníku u silnice č. II/337 v ul. Masarykova, správního řízení a rozklad proti rozhodnutí č. j. ÚOHS - SO494/2016/VZ - 
Čáslav z důvodu opravy fasády na Dusíkově divadle v době od 17. 08. 2016 do 32598/2016/553 Mbu, kterým úřad nařídil předběžné opatření se zákazem 
31. 10. 2016. uzavřít smlouvu na zakázku.

 vůči vybudování parkoviště na pozemku p.č. 2117/50 v k.ú.  schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
Čáslav, zapsaného pro obec a katastrální území Čáslav u Katastrálního úřadu „Rekonstrukce počítačové sítě ZŠ Čáslav, Masarykova“ s firmou Tlapnet s. r. o., 
pro Středočeský kraj na LV 10013 a zřízení sjezdu na pozemek p.č. 2194/1 – Jeníkovská 940/14, Čáslav.

usnesením č. 316/2016 neměla námitek

usnesením č. 320/2016
usnesením č. 317/2016

usnesením č. 318/2016

usnesením č. 319/2016
usnesením č. 321/2016

usnesením č. 322/2016

usnesením č. 323/2016

usnesením č. 324/2016

usnesením č. 325/2016

usnesením č. 326/2016

usnesením č. 327/2016

neměla námitek

neměla námitek usnesením č. 328 /2016

ZMĚNY NA ZDEJŠÍCH DĚTSKÝCH HŘIŠTÍCH
Stejně jako v jiných větších i menších městech, také 
v Čáslavi nechybí místa, která jsou vybudována pro 
zpestření čiperného světa dětí. Konkrétně jde o dět-
ská hřiště, jejichž zatížení přichází s nástupem prv-
ních jarních slunečních paprsků a končí s posledním 
spadaným listím. Místa ukrývající houpačky, 
skluzavky, prolézačky, kolotoče a další podobné 
atrakce, jsou v Čáslavi vybudována mezi hlavním 
hřištěm čáslavského fotbalového klubu a teniso-
vých kurtů ve Vodrantech, v ulici Generála Eliáše 
pod druhou budovou zdejšího městského úřadu, v 
ulici Těsnohlídkova, vedle mateřské školy v ulici 28. 
října a v oblasti obecně známé jako ,Kreml’ v Jení-
kovské ulici.  

průběhu letošních dvouměsíčních prázdnin podnikl houpačky odinstalovány a po následné opravě bu-
několik změn a úprav. „V rámci většího využití jed- dou na místo opět zavěšeny. 
noho z hracích prvků, konkrétně kolotoče typu SMB V neposlední řadě stojí také za zmínku, že re-
Lunapark, jehož plná funkce je využita při obsazení konstrukcí také prošlo oplocení tohoto hřiště. Nos-
minimálně dvěma dětmi, byl z hrací plochy v ulici ná část plotu, byla zabetonována do země a celý 
28. října přemístěn na hřiště s četnější návštěvností jeho povrch byl natřen ochranným a dekoračním 
do ulice Těsnohlídkova, kde bude jistě více využíván. nátěrem s odstínem palisandru.                                     
V současnosti se snažíme, aby volné místo, 
vzniklé po přesunutí kolotoče, nezůstalo dlou-
ho prázdné. Pokud vše půjde podle plánu, 
pravidelní návštěvníci tohoto hřiště se budou 
moci těšit na náhradu v podobě menšího, 
však neméně atraktivního hracího prvku, o 
jehož pořízení a následné instalaci 

Starost o takové prostranství však nekončí jeho 
vybudováním. Vedle samozřejmostí jako je pravi- řekla k tématu Ing. Dana Chrenková, 
delná kontrola bezpečnosti hracích prvků, je zde vedoucí příslušného odboru.   
potřeba brát zřetel na jejich rozmístění po jednotli-  v Těsno-
vých hracích plochách, což vyžaduje jejich časté mo- hlídkově ulici byl také zjištěn nevyhovující 
nitorování. stav jednoho článku konstrukce houpačkové 

 v této oblasti v sestavy. S ohledem na bezpečnost, byly obě 

komuni-
kujeme se společností, která tyto práce zajiš-
ťuje.” 

Při kontrole stavu hracích prvků

Odbor správy majetku města

JN
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příklady vzájemné spolupráce, vítám např. přijetí 
vyhlášky o pohybu psů na veřejném prostranství, 
která Čáslavi dle mého soudu dlouhodobě chyběla. 

Kromě problematiky sportu je mi i z profesního 
hlediska blízká otázka péče o životní prostředí, kde 
vidím v našem městě určité rezervy. Všeobecně 
známá jsou rizika spojená s provozem skládky v 
bezprostřední blízkosti města. Myslím, že by v éře 
mobilních komunikací mohl například fungovat 
rychlý systém varování obyvatel v případě požáru. 
Také v otázkách městské zeleně by se dalo někdy nezmínit ani zdejší krajinu, která je unikátní svou 
postupovat citlivěji, na druhou stranu rád podpo-rozmanitostí, tak jako v evropském kontextu krajina 
řím rozumnou revitalizaci lokalit, které to vyžadují. Mgr. Tomáš Hasík pracuje patnáctým rokem jako celé naší země. A proto, když jsem dostal nabídku 
V této souvislosti mě napadá v prvé řadě park Na učitel na čáslavském gymnáziu, kde také řídil celou kandidovat v místních komunálních volbách a získal 
valech.  Abych nezůstal jen u kritiky, ve zlepšení řadu projektů financovaných z evropských struktu- tak možnost podílet se na utváření svého domov-
životního prostředí se snažím i osobně angažovat.  rálních fondů. Do zastupitelstva byl zvolen jako ského města, „šel jsem do toho“. 
Za úspěch považuji zejména vybudování nového nezávislý kandidát za hnutí ANO. Díky podpoře občanů jsem byl zvolen do 
ohrazení kolem areálu kovošrotu Recycling-kovové „Dříve, než se pokusím odpovědět na otázku, městského zastupitelstva a velmi si toho vážím. 
odpady u nádraží. Měření hluku, které jsem inicio-proč jsem vstoupil do místní politiky, chtěl bych na Vyjma práce v zastupitelstvu jsem se stal členem 
val, prokázalo poměrně výrazné překročení limitů v úvod napsat několik slov o vztahu k městu, ve sportovní komise, která je poradním orgánem 
okolí provozovny. Ve spolupráci s hygienickou kterém žiji. městské rady. Považuji za velký posun kupředu 
stanicí v Kutné Hoře a nakonec i samotnou firmou je V Čáslavi jsem se narodil a vždy jsem byl na tuto skutečnost, že tato komise po volbách před dvěma 
problém postupně řešen, přičemž cílem je dostat skutečnost náležitě hrdý. Oslovuje mě historie i lety vznikla. Rozdělování finančních prostředků na 
hlukovou zátěž v obytné zóně do platných limitů.současnost tohoto místa, vždyť které město činnost sportovních klubů bylo v minulosti terčem 

Závěrem bych chtěl vyjádřit přání, aby se nám, srovnatelné velikosti se může pochlubit staroslo- kritiky, a proto jsem rád, že jsme napříč politickým 
čáslavským občanům, ve městě dobře vedlo a aby vanským osídlením, chrámem pamatujícím nejstar- spektrem přijali jasná pravidla pro jejich čerpání. 
podle slov klasika platilo, že „ v Čáslavi by chtěl žít ší české krále, velkoryse pojatým náměstím, tolika Také je důležité zmínit, že peníze na sport jsou 
každý“. školami a sportovišti nebo třeba letištěm? Nemohu určeny především pro práci s mládeží. Existují i další 

ČÁSLAV OČIMA JEJÍCH ZASTUPITELŮ
Čáslav, jak všichni víme, je desetitisícové město, jehož správa a vedení vyžaduje pracovní nasazení mnoha 
lidí, ať již se jedná o pracovníky městského úřadu, či zvláště těch z nás, kteří byli v komunálních volbách 
zvoleni zastupiteli. Čáslavské městské zastupitelstvo se skládá celkem z 21 žen a mužů, jejichž pro občany 
nejviditelnější činností jsou veřejná zasedání. Vedení města však samozřejmě pracuje plynule a výsledky 
jeho činnosti a rozhodnutí se zhmotňují například v podobě zimního stadionu ve Vodarntech a na mnoha 
dalších místech ve městě. 
Současné volební období je přibližně ve své polovině. Oslovili jsme proto jednotlivé členy městského 
zastupitelstva se žádostí o krátké přiblížení jejich plánů, s nimiž tento mandát přijímali, i o vyjádření k 
průběhu dvou let, po které již pro město pracují. Na stránkách Čáslavských novin proto dle projeveného 
zájmu postupně uveřejňujeme jejich vyjádření.  

Mgr. Tomáš Hasík

DOBRÁ ZPRÁVA PRO ANIMU

Výhra pro čáslavskou Animu

Obecně prospěšná společnost ANIMA ČÁSLAV, respektive 
její zaměstnanci i klienti, zažili v poslední době velmi 
zajímavou situaci. Jednoho dne zazvonil telefon a ředitelka 
Animy se dozvěděla, že byla společnost zařazena do 
charitativní akce, pořádané kapelou Kryštof při příležitosti 
jejich putovních festivalů, nazvaných Kryštof kemp 2016. 
Podrobné informace k celé akci i výběru zařazených 
organizací poskytl jeden z jejích organizátorů, pan Aleš 
Juchelka. 
"Všechno začalo v momentě, kdy byly vyprodány vstupenky 
na náš Kryštof kemp 2016. Prodalo se padesát tisíc lístků a 
my se rozhodli, že deset korun z každé vstupenky věnujeme 
neziskovým organizacím. Šlo tedy o půl milionu korun. V této 
fázi se ale k akci přidala také společnost M&M reality, která 
tuto sumu zdvojnásobila. Protože by ale bylo složité rozdělit 
spravedlivě milion korun mezi 21 organizací, došlo k dalšímu 
navýšení o 150 000.  
Výběr neziskovek probíhal relativně rychle a dostal ho na 
starost kamarád Richarda Krajča z dávných časů a Medůzy 
Aleš Juchelka. “Já jsem dostal za úkol pořídit jejich seznam v 
okolí konání každého ze sedmi letních kempů a Richard 
potom z předložené nabídky osobně vybral ty společnosti, 
kterým se rozhodl přispět. O dalším potom již rozhodovali 
příznivci skupiny Kryštof nebo jednotlivých organizací 
hlasováním na internetu," popsal dopodrobna pan Aleš 
Juchelka průběh neobvyklé charitativní akce, která zástupce 
vybraných organizací vždy velmi potěšila. Nikdo z nich o 
rozhodnutí kapely Kryštof předem nevěděl a telefonát, kterým 
byli vyzváni k dodání loga a krátké informace o své činnosti 
byl tedy velkým a hlavně milým překvapením.   
Stejně tomu tedy bylo i v případě čáslavské Animy. V 
hlasování na internetových stránkách 

/charita  pak dokonce zvítězila, a tak již 
brzy na její účet přibude celých sedmdesát pět tisíc korun!
"Jsme opravdu velmi mile překvapeni, o akci jsme předem 
opravdu nevěděli," řekla ředitelka společnosti Anima, 
magistra Eva Medková. "O využití tohoto nečekaného 
příspěvku je již rozhodnuto. Poslouží k vybudování altánku 
pro naše klienty, který zajistí stín i v teplých letních dnech. 
Umístěn bude přímo v zahradě u denního stacionáře a kvalita 
poskytované péče se tak ještě zvýší. Věřím, že naši klienti 
budou spokojeni," dodala magistra Medková. Ta dále 
vysvětlila, že o výstavbě letního přístřešku vedení Animy 
uvažuje již několik let, běžná finanční situace však realizaci 
tohoto záměru neumožňuje. Nečekaný finanční příspěvek je 
tak darem, který bude prospěšný všem. 
"Počítáme s tím, že pokud budou peníze k dispozici ještě na 
podzim tohoto roku, zahájíme stavbu prakticky okamžitě. Na 
jaře již jen altán ozdobíme květinami a klienti jej budou moci 
zažít využívat. Předpokládáme, že náklady na jeho výstavbu 
příspěvek kapely Kryštof mírně převýší, ale zbylé prostředky 
již budeme moci investovat z vlastních zdrojů," zhodnotila 
situaci magistra Eva Medková, která zároveň za celou 
organizaci i její klienty vyjádřila dárcům i organizátorům akce 
svůj velký dík.     zak

www.krystofkemp.cz

Na obecně prospěšnou společnost ANIMA ČÁSLAV 
se tentokrát opravdu usmálo nečekané štěstí . Aniž 
by její vedení cokoliv tušilo, byla Anima vybrána 
mezi tři neziskové organizace v okolí, na jejichž 
rozvoj se rozhodla přispět kapela Kryštof. Jak se to 
všechno stalo? 

 

„Protože jsme se nehlásili do žádné soutěže ani 
podobného programu, byla jsem jednoho dne 
velmi překvapena zprávou, že byla Anima vybrána 
jako jedna z organizací, které budou zapojeny do 
charitativního projektu hudební skupiny Kryštof v 
rámci jejich letních putovních festivalů Kryštof 
kemp,“ popsala svoje první setkání s akcí ředitelka 
Animy, magistra Eva Medková. 

Další sled akcí byl již rychlý - zaslat organizáto-
rům logo společnosti a určit využití poskytnutého 
příspěvku. A potom již jen čekat na výsledek 
hlasování příznivců skupiny Kryštof a čáslavské 
Animy, kteří měli ve svých rukou možnost rozhod-
nout prostřednictvím internetového hlasování o 
výši příspěvku pro každou z vybraných organizací. 
Anima v hlasování s velkým náskokem a ziskem 
2009 hlasů jednoznačně zvítězila a získala tak 
plných 75 000 korun. Jejich další osud je jednozanč-
ný - poslouží k výstavbě altánku v zahradě u denní-
ho centra, kde bude i v horkých letních dnech 
poskytovat klientům příjemný stín. 

Více informací o zajímavé akci, která alespoň 
částečně změnila k lepšímu podmínky v celkem 21 
organizacích po celé republice, poskytl sám Richard 
Krajčo a dále také Aleš Juchelka, jeho dlouholetý 
přítel a spolumoderátor kdysi oblíbeného hudební-
ho pořadu Medůza. Ostatně právě on byl pověřen 
mnoha organizačními úkoly... 

„

korun z každé vstupenky věnujeme neziskovým počítáme s tím, že celkové náklady příspěvek kapely 
organizacím. Šlo tedy o půl milionu korun. V této Kryštof mírně převýší. To je ale již suma, kterou 
fázi se ale k akci přidala také společnost M&M budeme bez větších problémů investovat z vlastní-
reality, která tuto sumu zdvojnásobila. Protože by ho rozpočtu bez obav z možných problémů,“ zakon-
ale bylo složité rozdělit spravedlivě milion korun čila ředitelka společnosti Anima, která zároveň vy-
mezi 21 organizací, došlo k dalšímu navýšení o 150 jádřila svoji vděčnost  všem lidem, kteří se na orga-
000,“ přiblížil Richard Krajčo. nizaci akce i hlasování podíleli.

„Já jsem dostal za úkol pořídit jejich seznam v „Opravdu velmi upřímně děkuji jak hudební-
okolí konání každého ze sedmi letních kempů a kům ze skupiny Kryštof, kteří část svého zisku z 
Richard potom z předložené nabídky osobně vybral putovních koncertů věnovali na charitativní účely, 
ty společnosti, kterým se rozhodl přispět,“ doplnil tak i všem dalším, kteří se na průběhu akce podíleli. 
podrobnosti Aleš Juchelka s tím, že jak již bylo Velký dík potom patří každému z hlasujících i těm, 
řečeno, o dalším vývoji již rozhodovali hlasující na kteří informaci o hlasování šířili osobně nebo i 
internetových stránkách. prostřednictvím internetu dále a umožnili tak velký 

Poslední zastávka Kryštof kempu se uskutečnila zisk hlasů, který nám zajistil výhru a tím i nezane-
28. srpna v Plzni. Spolu s ukončením turné proběhlo dbatelný finanční příspěvek. Akce skupiny Kryštof 
také poslední hlasování ve zmiňované charitativní se stala velkým a opravdu milým letním překvape-
akci a již v září tak budou moci být přislíbené ním. Děkujeme.“                                                          
příspěvky rozděleny. 

„Jakmile peníze, kte-
ré nám takto nečekaně 
věnovala ze svého výtěž-
ku kapela Kryštof, přij-
dou na účet Animy, jsme 
připraveni výstavbu plá-
novaného altánu zahájit. 
Předpokládám proto, že 
na jaře již budeme moci 
novou stavbu ozdobit 
květinami a naši klienti 
jej budou bez problémů 
využívat. 

Vzhledem k tomu, že 
nepůjde pouze o vybu-

Všechno začalo v momentě, kdy byly vyprodá- dování dřevěného příst-
ny vstupenky na náš Kryštof kemp 2016. Prodalo se řešku, ale budeme mu-
padesát tisíc lístků a my jsme se rozhodli, že deset set také zpevnit povrch, 

zn
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Zatímco zaměstnanec může v případě zájmu 
ukončit pracovní poměr celkem snadno, situace 
zaměstnavatele je při záměru rozvázat se zaměst-
nancem pracovní poměr o poznání komplikovaněj-
ší. Pokud odhlédneme od možné dohody se za-
městnancem, má zaměstnavatel právo rozvázat 
pracovní poměr jen výpovědí, okamžitým zrušením 
a zrušením ve zkušební době, to však za předpokla-
du splnění poměrně přísných zákonných korektivů.

Zrušení ve zkušební době představuje nejjed-
nodušší způsob skončení pracovního poměru. Krom 
písemné formy není třeba splnění dalších podmí-
nek, a to ani uvést důvod, pro který zaměstnavatel 
pracovní poměr končí. Ten musí naopak pregnant-
ně vymezit, jestliže hodlá rozvázat pracovní poměr 
jeho okamžitým zrušením, a to buď z důvodu 
odsouzení zaměstnance za úmyslný trestný čin v 
zákonem stanovené délce či pro porušení právních 
předpisů vztahujících se k vykonávané práci zvlášť 
hrubým způsobem. Neopomenutelným předpokla-
dem je také dodržení lhůty, ve které musí zaměstna-
vatel okamžité zrušení učinit.

Vzhledem k nutné intenzitě porušení právního 
řádu pro okamžité zrušení je tento způsob v praxi 
aplikován výjimečně a častěji dochází k rozvázání 
pracovního poměru výpovědí. Ta pro zaměstnance 
představuje o poznání menší zásah do jeho osobní a 
právní sféry. Vždy totiž běží dvouměsíční výpovědní 
doba počínající prvním dnem následujícího měsíce 
po doručení výpovědi. Mimoto náleží zaměstnanci 
v zákonem stanovených případech odstupné. 
Výpovědní důvody přesně formuluje zákoník práce 
a nelze se od nich odchýlit. Jedná se jak o skutečnos-
ti na straně zaměstnavatele, kupříkladu zrušení či 
přemístění zaměstnavatele, tak i na straně zaměst-
nance jako například soustavné méně závažné 
porušování právních předpisů vztahujících se k 
vykonávané práci. V zákonech stanovených přípa-
dech (třeba při zmíněném zrušení) má pak zaměst-
nanec právo na odstupné ve výši jedno, dvou či 
trojnásobku průměrného měsíčního výdělku, a to 
podle délky trvání pracovního poměru.

Obecně chrání zákonná úprava zaměstnance 
jako slabší stranu a nejinak tomu je při rozvázání 
pracovního poměru. Zaměstnavatel si tak musí být 
vždy stoprocentně jistý, že došlo k naplnění důvodu 
pro skončení pracovního poměru. Zaměstnanec by 
si naopak měl pohlídat, zda nebyl pracovní poměr 
rozvázán neprávem a zda nemá nárok na odstupné 
či jiná plnění vůči zaměstnavateli.

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

Mgr. Bc. Tomáš Flögel

KDY MŮŽE ZAMĚSTNAVATEL 
ROZVÁZAT PRACOVNÍ POMĚR 
SE ZAMĚSTNANCEM?

Mám velkou radost z toho, že mohu podat zprávu o 
něčem, co většinu z nás vždy potěší: a totiž když 
úspěch slaví někdo, o kom se doposud v médiích 
nepsalo, věnuje svůj čas tomu, co ho prostě jenom 
těší. 

nery ostatním 20 týmům z dalších 13 zemí světa. 
Všechny části soutěže museli pochopitelně absol-
vovat v angličtině a bez jakékoli pomoci. Jak pre-
zentaci technického řešení svého autíčka, jízdu 
zručnosti přes velmi obtížné překážky (autor trati 

Byl jsem svědkem toho, jak šestice žáků to ostatně jasně vysvětlil: „Tohle je světové finále, 
čáslavských škol VOŠ, SPŠ a OA - Jan Hokynář, Karel lidičky, to nemůže být lehké.“), tak například inter-
Infeld, Patrik Tománek a Matěj Švarz, ZŠ Náměstí J. view na kameru. A rozhodčí si jejich zápasu s vy-
Žižky z Trocnova - Petr Šíma a ZŠ Masarykova - Niko- jadřováním v cizím jazyce velmi cenili.
la Konečná, tvořící Ecce Team velmi obstojně a se Byl jsem rovněž jedním z velmi potěšených 
ctí reprezentovala své školy, město i svou zemi v le- svědků úsměvné situace, když ani ti, kdo jsou 
tošním světovém finále soutěže The Land Rover 4 x oceněni, nepočítali s úspěchem a byli zcela za-
4  i n  S c h o o l s  Te c h n o l o g y  C h a l l e n g e  skočeni nominací a posléze také výzvou k převzetí 
(http://www.4x4inschools.co.uk/), které se konalo ceny. 
v Coventry, sídelním městě korporace Jaguar Land Díky fantastické podpoře paní ředitelky a ře-
Rover, ve dnech 4. - 6. července 2016. Soutěž ne- ditelů zmíněných škol, sponzorů, rodičů, díky své-
spočívala pouze v hodnocení vlastního modelu te- mu vytrvalému a soustředěnému úsilí a také díky 
rénního vozu s náhonem na všechna čtyři kola. Výz- jedinečné příležitosti, které se chopili se vší vervou, 
va se týkala také kvality technického vývoje a řeše- získali členové Ecce Teamu Cenu za inovativní ře-
ní, prezentace týmu, vozidla, přípravě „veletržní- šení - Innovative Thinking Award  poskytovanou 
ho“ stánku a v neposlední řadě dovedností spoje- IET (The Instituion of Engineering and Techno-
ných s financováním a řízením celého projektu. logy).

Na rozhodnutí zúčastnit se světového finále Díky všem, kdo pomohli. 
soutěže, získání prostředků od sponzorů, přípravy Gratulace patří mladým, kteří ukázali doslova 
prezentací v anglickém jazyce, úpravy svého sou- před celým světem, že na to mají.                                                     
těžního speciálu, navržení a vytvoření týmové                                                          
image včetně „dresů“ měli 
pouhých čtrnáct dní. Zatímco 
mnozí z ostatních už přepínali 
na prázdninový režim, tým 
pracoval od poloviny června 
doslova na 200% celé dny a 
často i noci.

Také proto naprosto přes-
ně splnili fair play (jsme v Bri-
tánii), přesto však přísné pod-
mínky technické kontroly, kte-
rou prošli hladce bez jediného 
nedostatku. A zdaleka ne 
všem týmům se to podařilo 
napoprvé, takže musely v da-
ném časovém limitu dávat své 
vozidlo do pořádku. 

I v mnoha dalších ohle-
dech byli rovnocennými part-

Jaroslav Švarz

ÚSPĚCH ČÁSLAVSKÉHO ECCE TEAMU JE SVĚTOVÝ!

Žádosti o příspěvek z Programu regenerace stavební povolení/ohlášení udržovacích prací 
Městských památkových rezervací a Městských MěÚ Čáslav, odboru výstavby a regionálního 
památkových zón na rok 2017 mohou zájemci rozvoje
doručit do 21. října 2016 na Městský úřad Čáslav, - Fotodokumentaci současného stavu
odbor školství, kultury a památkové péče. - Předpokládaný rozpočet na připravovanou akci, 

v případě akce obnovy většího rozsahu (s 
- Doklad o vlastnictví nemovité kulturní památky celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je 
- Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 potřeba doložit propočet nákladů (odhad nákladů 
Sb., o státní památkové péči, v platném znění → projektanta anebo stavební firmy), jinak nebude 
závazné stanovisko/rozhodnutí MěÚ Čáslav, akce započtena
odboru vnějších vztahů, k obnově nemovité 
kulturní památky
- Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění anebo dle 
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů → 

K žádosti je nutné doložit:

Podrobné informace o zásadách 
výše uvedeného dotačního titulu je možné získat 
na stránkách Ministerstva kultury (www.mkcr.cz; 
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429) 
nebo na MěÚ Čáslav, odboru školství, kultury 

a památkové péče, tel. 327 300 135.

PŘÍSPĚVEK NA OBNOVU NEMOVITÝCH KULTURNÍCH 
PAMÁTEK NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY ČÁSLAV
Z PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ NA ROK 2017
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Zázemí pro herce i diváky, celá Nová scéna a mnohé 
další velké i malé zásahy již v posledních letech 
zaznamenaly jak interiér, tak i vnější podoba 
čáslavského Dusíkova divadla, jedné z nejstarších 
kamenných divadelních budov v republice. Nyní, 
jak je vidět, dochází k dalšímu zásahu, který má 
tentokrát zpevnit samu podstatu objektu  a zajistit 
tak divadlo po statické stránce.   

například na výměnu okapů na budově v 
Masarykově ulici. Při důkladné prohlídce objektu 
byl také zjištěn havarijní stav části střechy, proto se 
budeme muset zaměřit i na tento problém,“ 
doplnila dále informace paní Bc. Markéta Petrová, 
vedoucí oddělení investic zdejší radnice.                

„Stejně jako tomu bylo například v případě 
rozsáhlé rekonstrukce a dostavby Nové scény, i 
tentokrát předložila nejlepší nabídku na provedení 
potřebných prací brněnská firma Burian - Křivinka. 
S vysokou kvalitou práce jejích zaměstnanců má 
město již z minulosti velmi dobré zkušenosti,“ 
konstatoval starosta Čáslavi, inženýr Jaromír 
Strnad.  

Kromě na první pohled viditelných zásahů, jež 
se týkají rohu objektu na křižovatce ulic Masa-
rykovy a Dusíkovy, dochází zároveň také k úpravám 
v prostorách jeviště. Tyto práce však mají být bez 
problémů dokončeny ještě před zahájením nové 
divadelní sezóny. První představení, které je 
naplánováno na 15. září by tak již rozhodně nemělo 
být narušeno. 

Po zahájení divadelní sezóny se budou práce 
soustředit opět na rekonstrukci rohu divadla a o 
jejich dočasném přerušení rozhodne až příchod 
nepříznivého počasí. Dokončení všech úprav, 
souvisejících s touto etapou rekonstrukce divadla, 
je plánováno na příští kalendářní rok.  

„Spolu s již vyjmenovanými zásahy dojde také 

zn

DALŠÍ FÁZE OPRAV DUSÍKOVA DIVADLA

NOVÁ ÚŘEDNÍ DESKA
I ČÍSLA NA LAVIČKÁCH
V průběhu letních prázdnin došlo k výměně 
vývěsních tabulí úředních desek v lipové aleji na 
Žižkově náměstí. 

Nové moderní vývěsky mají oproti bývalým 
výhodu v bezpečné manipulaci, kdy je možné 
jednotlivá křídla otevřít jednoduše jako okno. Dříve 
bylo třeba zvedat nad hlavu rozměrné a těžké 
skleněné tabule.  

KERAMICKÁ DÍLNA
PRO KROUŽKY DDM
Stejně jako základní a střední školy, zahajují v září 
svoji činnost také organizace, které se starají o 
smysluplné a bezpečné vyplnění volného času dětí 
v době po ukončení vyučování. Mezi takové patří i 
čáslavský dům dětí a mládeže, který stejně jako v 
minulých letech, i tentokrát nabídne dětem 
bohatou paletu možností, z níž si jistě vybere podle 
svého zaměření každé dítě. 

Novinkou právě začínajícího školního roku je 
ale rozšířená možnost kroužku keramiky, který 
získal zcela nové prostory pro svoji činnost. Nové 
místnosti, jejichž celková rozloha je přibližně tři sta 
metrů čtverečních, se nacházejí v suterénu objektu 
hotelu Grand - vedle zadního vchodu z Dusíkovy 
ulice, který byl využíván v minulé společenské 
sezóně jako hlavní vstup do rekonstruované 
budovy. 

Oproti dosavadním stísněným prostorám 
přímo v budově domu dětí a mládeže, budou mít 
malí keramici nyní k dispozici dílnu pro tvoření, 
samostatnou místnost získala vypalovací pec a další 
zařízení, najdeme zde také samozřejmě šatnu a 
odpovídající sociální zařízení. Další místnosti 
poslouží jako kancelář pracovníkům DDM či zázemí 
pro úklid a tak dále. 

Slavnostní otevření nově vybudované keramic-
ké dílny je naplánováno na 15. září v 16 hodin přímo 
v jejích prostorách. Děti, rodiče i všichni ostatní 
zájemci jsou na tuto akci srdečně zváni.                  zn

STADION ROSTE PODLE PLÁNU
Termín plánovaného zprovoznění čáslavského 
zimního stadionu se neúprosně blíží a ačkoliv se 
může zdát, že snad ani není možné vše včas dokon-
čit, pokračují práce podle harmonogramu.

„Počítáme s tím, že prakticky ihned po zprovoz-
nění stadionu zde zahájí svoje tréninky také nově 
vzniklý čáslavský hokejový klub, který se bude 
mimo dospělých hráčů zaměřovat hlavně na děti a 

Zatímco začátkem prázdnin jsme mohli pozoro- mládež. Pro první měsíce činnosti klubu schválilo již 
vat vztyčování kovových konstrukcí budoucí na svém červnovém zasedání zastupitelstvo města 
sportovní haly, v současnosti je již její podoba zcela finanční příspěvek. Věřím, že tato nová možnost 
jiná. Po celé léto pracovali zaměstnanci dodavatel- přiláká ve městě ke sportu další děti. Doposud 
ské firmy na vnější i vnitřní podobě stadionu, a tak museli hokejisté dojíždět na tréninky do Kutné 
je možné konstatovat, že se vše hýbe rychlým Hory, nyní budou mít odpovídající podmínky také 
tempem kupředu. přímo v našem městě,“ zhodnotil situaci starosta 

Vznikající sportoviště pochválila i mistryně města, inženýr Jaromír Strnad, který se již těší, že si 
světa v běhu na 800 metrů Ludmila Formanová, nový zimní stadion také osobně vyzkouší, stejně 
která konstatovala, že není možné porovnávat jako když v minulém roce zahajoval provoz nekryté 
podmínky pro sport v Čáslavi v době jejích začátků a umělé ledové plochy. 
nyní. Stejně jako vloni dočasná plocha, i dokončený 

„Místo škvárové dráhy máme na běžeckém zimní stadion nabídne prostor také pro veřejné 
oválu tartan, jsou zde tenisové kurty, opravené bruslení.                                                                     
lázně, fotbalový stadion s 
umělou trávou a mimo jiné také 
krásně upravené cesty v leso-
parku Vodranty, které jsou hoj-
ně využívány rekreačními běžci 
i aktivními sportovci. Nyní tuto 
již tak širokou nabídku doplní 
navíc i zimní sportoviště, což 
mě samozřejmě velmi těší,“ 
řekla Ludmila Formanová, která 
jako učitelka tělesné výchovy 
na zdejším gymnáziu se svými 
žáky již v minulé zimní sezóně 
aktivně využívala dočasnou ne-
krytou ledovou plochu ke 
zpestření výuky. 

 zn

Mimo výměny vývěsních tabulí došlo v 
prázdninovém období také k další drobné úpravě 
městského mobiliáře. Je jí označení každé z laviček 
ve městě číslem, které ji jednoznačně identifikuje. 
Stejně jako u sloupů veřejného osvětlení, kde k 
takovému kroku městský úřad přistoupil již dříve, 
umožní nový systém jednodušší komunikaci na-
příklad mezi občany a radnicí v případě, kdy je třeba 
nahlásit poškození některé z laviček. Identifikace je 
zanesena také do mapového podkladu, který 
pracovníkům radniceumožní jednoduchou orien-
taci v daném systému.                                               zn
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V měsících červenci a srpnu začíná školákům čas, kdy starosti spojené se 
školou mohou hodit za hlavu. Pro policisty se jedná o období, které díky teplým 
večerům a volnějším dnům svádí nejen mladé lidi k delšímu pobytu v barech, 
restauracích a jejich zahrádkách. S tím je také spojené požívání větší míry alko-
holu, který chování některých jedinců dokáže změnit k nepoznání. Strážníci 
poté musí řešit, v Čáslavi poněkud nezvyklejší a vyhrocenější konflikty, o kte-
rých se můžete dočíst níže. 

DRZOST OPILCŮ NEZNÁ MEZÍ  Zhruba v polovině druhého prázdninového 
měsíce došlo ke konfliktu, nad kterým zůstává rozum stát. Krátce po šesté hodi-
ně ranní vyšla z jednoho z barů na náměstí Jana Žižky z Trocnova skupina lidí, 
nastoupila do osobního motorového vozidla a odjela. Služba městské policie 
pojala důvodné podezření, že řidič je pod vlivem alkoholu. Strážníci v ulici Dusí-
kova dali řidiči pokyn k zastavení. Ten je ovšem nejprve ignoroval a pokračoval v 
jízdě až k obchodnímu domu Billa, kde vozidlo zastavil.

Dále vše probíhalo relativně obvykle. Řidič občanský průkaz, řidičský prů-
kaz ani průkaz o registraci vozidla nepředložil, ale s podrobením se testu na alko-
hol souhlasil. Dechová zkouška skončila s výsledkem 2,23 promile a na místo 
byla přivolána hlídka Obvodního oddělení PČR Čáslav. Tím však incident nekon-
čil.

Při čekání na OO PČR přišel jeden z pětičlenné posádky ke služebnímu auto-
mobilu, otevřel dveře u řidiče a chtěl nasednout. V tom mu pochopitelně zabrá-
nil jeden ze strážníků, kterého však napadl opilý muž obsluhující vozidlo, jehož 
musel zpacifikovat druhý ze strážníků. Když to vypadalo, že je potyčka téměř u 
konce, vydal se jeden z opilců opět směrem k policistovi a chytil ho za triko, kte-
ré mu roztrhl. Pachatel byl následně povalen na zem a musela mu být nasazena 
pouta.
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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

OZBROJENÝ PÁR

ČÁSLAVŠTÍ POLICISTÉ ZADRŽELI CELOSTÁTNĚ HLEDANÉHO MUŽE

 V jednom z čáslavských barů došlo k incidentu, který by 
pravděpodobně mohl být použit jako scéna v akčním filmu. Vše začalo ještě 
před vstupem do podniku, kdy si obsluha kamerového systému všimla dvou 
mužů, kteří do sebe začali strkat. Policie po příjezdu na místo zastihla již jen jed-
noho z nich. Ten uvedl, že během čekání na svoji přítelkyni měl jen menší kon-
flikt s kolemjdoucím. Ten večer však mezi nimi došlo k  závažnější konfrontaci.

Zhruba půl hodiny poté došlo na služebnu MP telefonické oznámení, že v 
baru právě dochází ke rvačce mezi dvěma muži a že jeden z nich právě vytáhl 
střelnou zbraň. Policie okamžitě vyjela na místo, kde před vchodem narazila na 
- policii z onoho večera - již známého muže s hlavou a rukama od krve a jeho pří-
telkyni. Jeden z hostů strážníky upozornil, že oba dva mají s největší pravděpo-
dobností plynovou pistoli. Žena zbraň strážníkům odevzdala okamžitě. Druhou 
donesl až jeden z hostů podniku. Na místo byla bez zbytečných odkladů přivolá-
na záchranná služba, která zraněného odvezla k ošetření.

Celá situace vznikla z hádky dvou mužů, během které jeden z nich vytáhl 
plynovou pistoli a začal druhému vyhrožovat. Dotyční se začali prát a ze zbraně 
dokonce vyšel výstřel. Poté co ozbrojený o plynovou pistoli přišel v zápalu boje, 
na scénu přišla jeho přítelkyně, vytáhla svoji plynovou zbraň a pod výhružkami, 
že ji použije, ho začala bránit. Tím byl celý incident u konce. I když nedošlo k váž-
nějším zraněním, oba odvezla rychlá záchranná služba k ošetření.          

 Strážníci 
MP byli obvodním oddělením požádáni o pomoc při pátrání po osobách pode-
zřelých z obtěžování obyvatel v ulici Žitenická. Po příjezdu hlídky MP do ulice 
Sadová, byly na parkovišti SZeŠ spatřeny osoby odpovídající popisu. OO PČR 
prověřila totožnost dotyčných. Strážníci městské policie si však všimli podezře-
lého člověka, který jde směrem do parku. Mladý muž na místě nemohl prokázat 
svoji totožnost, a proto byl předveden na služebnu, kde vyšlo najevo, že se jed-
ná o třiadvacetiletého mladíka z Příbrami, po kterém je vyhlášeno celostátní 
pátrání.

Důležitá telefonní čísla

Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA POLICII V ČÁSLAVI Čáslavští policisté dne 27. 
června 2016 v dopoledních hodinách zorganizovali již osmý ročník velkolepé 
podívané, určené primárně pro děti Mateřských a Základních škol v Čáslavi a 
blízkého okolí pod názvem „Den otevřených dveří a ukázky techniky IZS“, který 
se stal již tradicí přiblížení nejen policejní práce mládeži a veřejnosti. 

Ke spolupráci byly přizvány tyto složky: Policie ČR Územní odbor Kutná Ho-
ra (kromě Obvodního oddělení Čáslav, také Obvodní oddělení Kutná Hora a 
dopravní policisté), Dálničního oddělení Policie ČR Poříčany, Kynologie Stč. kra-
je (psovodi), HZS Čáslav, RZS Čáslav, MěP Čáslav, BESIP, Poříční policie Labe 
(ukázka plavidla a potápěčské výstroje), Oblastní spolek Českého červeného 
kříže (ukázka první pomoci), fy. Construct (zabezpečení vozidel).

Všem zúčastněným patří zvláštní poděkování za jejich přístup nejen k této 
akci, ale i k samotným dětem.

Celkem si budovu Obvodního oddělení Čáslav, výzbroj a výstroj policistů, 
techniku na přilehlém parkovišti, prohlédlo více jak 500 dětí a jejich pedagogic-
kých pracovníků z pěti Základních škol, čtyř Mateřských škol a dalších ko-
lemjdoucích spoluobčanů. Děti se nejvíce v budově Policie ČR zajímaly jako 
každoročně o samotnou celu předběžného zadržení, výzbroj (zbraně) a výstroj 
policistů (pořádková jednotka) a na přilehlém parkovišti veškerou techniku, 
nová služební policejní vozidla, zajímavosti od BESIPU (opilecké brýle) a fy. Con-
struct (propagace zajištění vozidel, nafukovací balonky pro nejmenší), ukázku 
zadržení nebezpečného pachatele ze strany psovodů Stč. kraje Policie ČR.

Ač počasí bylo proměnlivé-spíše deštivé, přesto neodradilo nikoho z orga-
nizátorů a návštěvníků. Závěrem policisté popřáli dětem hezké, pohodové a 
bezstarostné blížící se letní prázdniny. Naopak samotné děti, prostřednictvím 
svých pedagogů, poděkovaly za uspořádání dané akce, která přispívá k osvětě 
práce Policie (složek IZS) směrem k veřejnosti, potažmo k mládeži. 

V neposlední řadě byly odměnou pro všechny organizátory úsměvy na tvá-
ři samotných dětí, jejich zvídavé otázky, vyzkoušení si výstroje a důkladná pro-
hlídka techniky. Jako dárek si děti odnesly propagační materiály, reflexní prvky, 
sladkosti a nevšední zážitky.



Tímto citátem bychom v dnešní době mohli vybur-
covat mladé sportovce v jejich snaze o úspěch. Běh 
je pro většinu z nás nepředstavitelný pohyb navíc. 
Nalezneme ale i generace, které se tomuto sportu 
věnují s láskou, úctou a oddaností. Mezi ně patří i 
mladý sportovec Jiří Zajíc z Bratčic, kterému se díky 
sportu změnil v zásadě celý život. Nejenom jemu, 
ale i celé rodině, která ho podporuje. 

Startovné je pro většinu mladých spor-
tovců velmi nákladná záležitost, proto společnost 
DataLife Čáslav, pod vedením Ing. Františka Hory,  i 
tuto aktivitu, kromě dalších sportovních aktivit, 
výrazně podporuje.  V dubnu byl Jiřímu Zajíci 
slavnostně předán běžecký dres, jako podpora k 
reprezentaci na „Mezinárodním pražském Volkswa-
gen maratonu“. Tento maraton se běžel 8. května v 
Praze, ve staré části města, za účasti 11 500 běžců z 
celého světa. Přestože se Jiří před maratonem 
necítil zdravotně nejlépe, zúčastnil se a jeho čas byl 
něco málo pod 4 hodiny a 30 minut.  Tento čas mu 
zajistil umístění v první čtvrtině závodního pole. 
Rádi bychom Jiřímu popřáli mnoho sportovních i 
osobních úspěchů v jeho dalším počínání a věříme, 
že o výkonech Jiřího Zajíce ještě brzy uslyšíme. Ať 
mu náš dobročinný příspěvek pomůže k vyšším 
výkonům a kvalitním výsledkům i v budoucnu. 
Sportu s DataLife Čáslav zdar!
Autoři článku: Jiří Zajíc, Bratčice, DiS. Jaroslava 
Plecháčová, Ing. František Hora, oba DataLife 
Čáslav

Žáci čáslavské Základní umělecké školy Jana 
Ladislava Dusíka dosáhli vynikajícího úspěchu v 
soutěži, do které se mimo českých účastníků 
zapojilo i mnoho zahraničních zájemců. Podrobně o 
podmínkách soutěže hovoří zpráva jejího vyhlašo-
vatele:   

Pro Čáslav je velmi potěšující informací, jak již 
bylo zmíněno v úvodu, že se v takovém množství 
zaslaných soutěžních prací rozhodně neztratilo dílo 
mladých autorů z místní Základní umělecké školy 
Jana Ladislava Dusíka. Studenti Jana Horálková a 
Petr Semerád vyhráli 2. místo v kategorii III. - 
prostorové objekty kolektivů. 

Karla IV., nějaký méně obvyklý detail, který upoutal 
jejich pozornost, kterým nám rozšiřují povědomí o 
tom, co vše je s Karlem IV. a jeho dobou spojené. 
Postupně vznikla rozsáhlá sbírka korunovačních 
klenotů, které se objevovaly nejen na výkresech, 
ale především v rozličných velikostech jako prosto-

„K příležitosti 700. výročí narození Karla IV. byla rové předměty. K jejich vytvoření děti a studenti 
dne 16. 2. 2016 Národním pedagogickým muzeem využili keramiku, kov, plexisklo, mince, drahokamy, 
vyhlášena výtvarná soutěž „Karel IV. očima dětí". korálky, proutí, dřevo, drát, papír, látku a další velice 
Soutěž byla určena pro všechny děti, žáky a studen- vtipné kombinace. Vybrat z těchto prací ty nejlepší 
ty, od nejmenších tvůrců až po ty téměř maturující a byl pro porotu náročný úkol. Předávání cen se 
zúčastnilo se jí téměř 10 000 dětí převážně z České zúčastnila také ministryně školství, mládeže a 
republiky, ale zapojila se i řada našich krajanských tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.“ 
spolků v zahraničí a některé zahraniční školy. Ze 
zahraničí doputovaly obrázky a výtvarné práce z 
Anglie, Arménie, Austrálie, Belgie, Brazílie, 
Chorvatska, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, 
Nového Zélandu, Saúdské Arábie, Slovenska, 
Ukrajiny, USA nebo Švýcarska. 

Do výtvarné soutěže „Karel IV. očima dětí" jsme 
celkem obdrželi 9 347 prací, z tohoto počtu je 462 Výtvarný obor pod vedením paní Renaty 
prostorových. Vznikla i nová kategorie „audio, Janouškové však před nedávnou dobou dosáhl i 
video a jiná média", do které bylo zasláno sedm dalšího úspěchu. Odměnou tentokrát sice není 
krátkých filmů. Z došlého počtu 9 347 odborná oficiální ocenění, diplom či certifikát, ale dobrý 
komise udělila ocenění 124 jednotlivcům, 30 pocit z pomoci člověku, který se bez podpory 
kolektivům a v neposlední řadě rozdělila 46 čest- ostatních jen velmi těžko obejde. Jedná se o akci, 
ných uznání. Z toho 5 ocenění putuje do zahraničí. která proběhla těsně před koncem minulého 

Dva nejúspěšnější kolektivy získaly ocenění školního roku, tedy o prodejní výstavu prací žáků 
ministryně školství Mgr. Kateřiny Valachové, PhD., výtvarného oboru. Zaplněná výstavní síň městské-
další tři kolektivy byly oceněny cenou ředitelky ho muzea na Žižkově náměstí přímo vybízela k 
Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. nákupu některého z vydařených obrazů či prostoro-
Komenského PhDr. Markéty Pánkové. vých objektů. Mnozí tak také učinili a výtěžek akce 

Všechny oceněné práce jsou vystaveny v tak mohl dosáhnout až k částce, převyšující 14 000 
prostorách Národního pedagogického muzea od korun. Ty byly posléze věnovány nadaci Dobrý 
slavnostního předávání cen dne 16. 6. 2016 až do anděl, a to konkrétní vybrané rodině. 
poloviny září. Našlo se několik šikovných tvůrčích „Tímto děkuji všem, kteří dobrou věc podpořili 
týmů, které vyrobily postavu Karla IV. v životní a zakoupili si výtvarná díla dětí a samozřejmě také 
velikosti. Každá tato postava je pojata velice všem jejich tvůrcům,“ vyzdvihla přínos každého, 
originálně a zároveň nám jasně sděluje, jak velká kdo se na akci jakkoliv podílel, paní Renata 
osobnost je předlohou díla. Tyto výtvory bezesporu Janoušková, která je s výsledkem charitativní akce i 
patří mezi chloubu naší výstavy. s umístěním svých studentů v mezinárodní soutěži, 

Mezi velice poutavé práce patří i ty, kde si tvůrci samozřejmě velmi spokojena.     
za své téma zvolili méně známý moment ze  života                                                                          TZ, zn 

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI 
I PODPORA DOBRÉ VĚCI

PODPORUJEME SNY MLADÝCH 
SPORTOVCŮ!
BĚŽ, BĚŽ, JIŘÍ...! 

VELETRH UČEBNÍCH 
A STUDIJNÍCH OBORŮ

 proběhne 19. 10. 2016 
v době 9:00 - 15:00 hod 
v Kulturním domě Lorec 

v Kutné Hoře.
Akce je určena pro žáky základních škol, 

jejich rodiče a další zájemce 
o středoškolské studium. 

Na veletrhu představí nabídku oborů 
středního vzdělávání školy 

z regionů Kutná Hora, Kolín a dalších.

Pořádá ÚP ČR, 
kontaktní pracoviště Kutná Hora 

a fi. LANETE, spol. s r. o. Golčův Jeníkov. 
Za pořadatele Mgr. Anna Přecechtělová, ÚP ČR.
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Rodinné centrum Kopretina bude i v novém 
školním roce fungovat tak, jak jsou naši návštěvníci 
a klienti zvyklí. Je možné přihlašovat svoje děti na 
hlídání, které budeme zajišťovat denně od 8 hod. 
do 12 hod. (případně dle domluvy s rodiči). Je nutné 
se přihlásit včas, kapacita je omezena. Dále je 
možné využívat hernu v dopoledních hodinách a 
službu převádění dětí do zájmových kroužků v 
odpoledních hodinách.  

Kurzy a kroužky, které budeme nabízet ve 
školním roce 2016/17, jsou:

- kurzy AJ pro dospělé - pokročilí a začátečníci. 
Pro děti jsou připraveny kroužky: 

- krůčky k angličtině, 
- flétnička pro nejmenší, 
- výtvarná dílnička, 
- tvořivé ručky 
- dramatický kroužek. 
Na všechny tyto kroužky je třeba se přihlásit do 

16. září. I tento rok je připraven kurz šití v 
odpoledních hodinách. Dále budou probíhat kurzy 
baby masáže. Na všechny kurzy je třeba se předem 
přihlásit.

Všechny další aktuální informace o začátku 
kurzů, nabídce akcí a služeb Rodinného centra 
Kopretina se dozvíte přímo v centru na adrese: 
Kostelní nám. 186, Čáslav; telefonní číslo 327 323 
327; 733 741 171; www.kh.charita.cz. 

Těšíme se na vás!
Terezie Tichá, DiS.

INFORMACE Z RODINNÉHO 
CENTRA  KOPRETINA

Přibližně dvacet kilometrů od Čáslavi leží obec Svinčany. Stalo se již tradicí, že 
tamní tamní chovatelé a zahrádkáři zvou i čáslavské zájemce na svoji pravidel-
nou podzimní výstavu, která se v tomto roce bude konat již po pětatřicáté. 

„Pro milovníky chovatelství se připravuje okresní soutěžní výstava drůbeže 
s expozicí zvířat mladých chovatelů. Dále výstava králíků, holubů, okrasného 
ptactva, akvarijních ryb a  ukázkové expozice morčat a nutrií. Připraven je také 
prodej chovných zvířat,  chovatelských potřeb a vitamínových doplňků. K 
vidění bude ukázka výroby chovatelských zařízení.

Pro milovníky květin a zahrady je připravena prodejní výstava kaktusů, 
sukulentů, rostlin, zahrádkářských potřeb, dekoračních prvků do zahrady, 
zahradní a lesní techniky. 

Zakoupit si můžete také vše pro pěstování jedlých a léčivých hub. Připrave-
na bude i přehlídka ze sklizně zemědělských plodin s ukázkou pekařských 
výrobků. Na výstavě svoji prezentaci budou mít  také žáci ZŠ Choltice. 

Po celý průběh výstavy je zajištěno parkoviště, občerstvení a stánkový 
prodej, včetně prodeje regionálních produktů. Výstava je obohacena o 
kulturní program, který bude začínat v sobotu odpoledne vystoupením 
hudební skupiny. 

Výstava bu-
de zakončena v 
neděli odpoled-
n e  z a  z v u k u  
my s l i v e c k ý c h  
trubačů  vyhod-
nocením výsta-
vy s předáním 
čestných cen a 
pohárů pro nej-
lepší vystavova-
tele a základní 
organizace.    TZ

POŘÁDÁNÍ CHOVATELSKÝCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH VÝSTAV 
MÁ VE SVINČANECH VELKOU TRADICI. 
TA LETOŠNÍ SE USKUTEČNÍ 17. - 18. ZÁŘÍ 2016.
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Sport je velmi důležitou součástí rozvoje 
člověka. O tom jistě není pochyb. Nabídek možností 
sportovního vyžití je v Čáslavi poměrně hodně a již 
dlouhá léta mezi ně patří také oddíl oddíl karate - 
Karate dojo Čáslav. 

MÁŠ PŘÍLEŽITOST ZÍSKAT NOVÉ KAMARÁDY!
Tak přijď, už se na tebe těšíme!!!

Kam?
Kdy?

A proč bys měl/a 
přijít do našeho klubu 
právě ty?

boje uveden v dokonalost. Japonská okupace těla ale především zdravá sebedůvěra.
ostrova Okinawa (Ryukyu) tedy způsobila rozvoj - Účastníme se různých tradičně zaměřených 
boje beze zbraně a karate bylo několik staletí výukových seminářů karate, ale i jiných stylů 
drženo v tajnosti. bojového umění a velice rádi předáváme své 

Zakladatelem moderního karate byl bezpochy- mnohaleté zkušenosti s tímto uměním.
Jak to vůbec začalo? Aneb trochu historie... by konfuciánský učenec GIČIN FUNAKOŠI, který se - V neposlední řadě není špatné umět pár 
Zde je třeba zmínit jméno Bódhidharma. Byl to učil bojovému umění nejprve tajně pod dohledem chvatů ze sebeobrany a zlepšit si svou psychickou 

bohatý indický princ, 28. patriarcha buddhismu, mistrů Azatoa a Itosua, poté začal sám vyučovat koncentraci. 
vychovaný v duchu budhismu a umění zlepšování několik žáků. Posléze mu bylo dovoleno vyučovat 
fyzické síly. na vysokých školách, neboť zdejší profesoři zaregis-

Šel za hlasem svého srdce, opustil veškerý trovali prospěšnost a účinnost tohoto umění.  V 
blahobyt a putoval do Číny šířit buddhismus. Asi v současnosti je karate oblíbeným sportem chlapců i Čáslavská Sokolovna, Masarykova ulice 
roce 520 n.l. přišel do kláštera Šaolin. Všiml si dívek, mužů i žen. č.p. 471,  od 14. září 2016
špatné fyzické kondice zdejších mnichů, a proto se Čáslavský oddíl karate – Karate dojo Čáslav byl Info: RNDr. V. Gladkov - tel.: 721 930 696;  A. 
rozhodl ukázat jim své způsoby cvičení – 18 rukou z založen v srpnu 1993 a momentálně má kolem 30 Petr - tel.: 725 457 894;  www.karatedojocaslav.cz
Lo-han, včetně práce s vnitřní energií (či). členů, kterým se věnují trenéři - nositelé „černých 

      To vše přispělo k lepšímu psychickému pásů“ (STV 1. až 3. DAN).
ovládání, významnému zlepšení zdraví a větším 
fyzickým výkonům mnichů, které potřebovali pro 
praktikování buddhismu a při obraně kláštera před 
nájezdníky i lupiči. Bódhidharmu lze tedy považovat - Je ti alespoň 12 
za zakladatele KUNG FU (čuan fa), z nějž se následně let.
vyvinulo KARATE (umění prázdné ruky).  - Je zde parta fajn 

       Okinawské království mělo intenzivní lidí ve věkovém rozpětí 
obchodní i kulturní kontakty s Čínou. Po vítězství 13 až 55 let, kteří se 
klanu Tokugawa a vzniku jednotného šogunátu v snaží následovat od-
Japonsku byl v roce 1609 na Okinawu vytlačen klan kaz pradávných mist-
Satsuma, který zde svrhl okinawského krále a rů. Tréninkem základ-
vyhlásil tzv. katana hari, tím bylo Okinawanům ních technik, cvičením 
přísně zakázáno vlastnit a nosit zbraně, přesto že kata či zápasových fo-
byli neustále napadáni samuraji vládnoucího rem, výukou základ-
japonského klanu. Okinawané tedy byli nuceni se ních pádů, otužováním 
naučit bránit beze zbraní. Zdokonalovali se v boji "s úderových ploch se 
prázdnýma rukama". Proto se říká nejstarší formě zlepšuje nejen fyzická 
okinawské karate, neboť právě zde byl tento styl kondice, koordinace 

Za Karate dojo Čáslav: L. Ninhová, V. Gladkov, A. 
Petr 

KARATE DOJO ČÁSLAV - NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
PŘIJĎTE SE PODÍVAT, PŘIJĎTE MEZI NÁS

Taneční studio Art Hany Neumanové při 
Základní umělecké škole J. L. Dusíka v Čáslavi 
připravuje na začátek listopadu velkou 
premiéru. Projekt, na kterém začaly Hana 
Neumanová a Kateřina Strach Tichá se svými 
žáky pracovat již začátkem minulého školní-
ho roku, se dočká svého finále v pátek 4. 
listopadu. 

scénické propojení výrazového a současného tance 
s klasickým baletem na špičkách, doplněné světel-
nými efekty, výtvarně zpracovanými kostýmy a 
rekvizitami a také videoprojekcí podtrhující jednot-
livé taneční scény. Skupinové choreografie budou 
střídat sólové výstupy, nejmladší žáci se na pódiu 
setkají s těmi nejzkušenějšími. Tanečně-scénickou 
stránku představení navíc obohatí i živá hudební 

Námět představení je šitý „na míru“ složka žáků Pavla Pečenky (taktéž ze ZUŠ Čáslav) a 
aktuálnímu obsazení TS Art, které v současné dalších přizvaných hudebních a tanečních hostů, 
době čítá zhruba 130 žáků od nejmladších kteří prozatím zůstávají pro veřejnost překvapením. 
dětí z přípravných ročníků až po studenty Můžeme zatím prozradit, že se jedná i o spolupráci s 
studia pro dospělé a přizvané absolventy. Po tanečním oborem ZUŠ Kutná Hora - třídy pod 
úspěšné Zakázané lásce na motivy Shake- vedením Hany Neumanové.
spearova Romea a Julie se nyní pozornost Po premiéře 4. 11. a první repríze 11. 11. v 
tanečního studia obrací k tématu neméně čáslavském divadle budou v průběhu školního roku 
známému, k biblickému Stvoření světa, opět následovat další reprízy, které se již domlouvají. 
v originálním režijním, scénickém a drama- Oslovujeme nyní tímto způsobem i sponzory, kteří 
turgickém pojetí Hany Neumanové. Během by mohli podpořit náš projekt.
dvou dějství se žáci protančí od prvotního Lístky na Stvoření světa v Čáslavi si můžete 
zrnka písku až ke stvoření člověka. zakoupit již od 1. října v městském informačním 

Diváci Stvoření světa se mohou těšit na centru nebo přímo v Dusíkově divadle.                ZUŠ

STVOŘENÍ SVĚTA - TANEČNÍ GALAVEČER TS ART ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČÁSLAV 

STVOŘENÍ SVĚTA
Premiéra pro veřejnost: 4. 11. 2016 od 18 hodin
Repríza pro veřejnost: 11. 11. 2016 od 18 hodin

Vstupné: 100 Kč, snížené vstupné 50 Kč
Předprodej od 1. 10. 2016
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K 1. srpnu tohoto roku došlo přibližně po třech 
letech k výměně velitelů čáslavské 21. základny 
taktického letectva. Slavnostního aktu se zúčastnili 
jak příslušníci základny, tak i význační vojenští hosté 
a zástupci obcí, které se nacházejí v okolí letiště a 
jeho provoz je tak s jejich životem určitým způso-
bem vždy spjat. Mezi pozvanými čestnými hosty 
nechyběl ani starosta Čáslavi a zároveň senátor 
Parlamentu České republiky, inženýr Jaromír 
Strnad. 

měst, která je z mého pohledu nastavena na velmi 
kvalitní úrovni. Velice oceňuji vstřícnost starostů a 
představitelů místních samospráv, kteří s pochope-
ním akceptují hlukovou zátěž při plnění úkolů le-
teckého výcviku. Současná bezpečnostní situace 
vyžaduje plně připravenou a profesionální armádu, 
vycvičenou k obraně naší vlasti. Díky vzájemné spo-
lupráci se nám podařilo skloubit letový provoz na 
naší základně se životem vašich měst a obcí,“ dodal 
plukovník Hromek, který ve svém proslovu pokra-

V úvodu slavnostního ceremoniálu vystoupil čoval poděkováním velení Vzdušných sil Armády 
odcházející velitel základny, plukovník Petr Hromek, České republiky i všem dalším, bez jejichž podpory 
který předně poděkoval všem členům základny za by nemohla letecká základna kvalitně plnit svoje 
spolupráci a připomněl také některé nejvýznamněj- úkoly. 
ší okamžiky života letiště po dobu jeho zdejšího „Jak říkával jeden z mých bývalých velitelů, 
působení. Hovořil jak o dennodenní práci, běžných generál Blažko: Velitel je jako oheň - někdy hřeje, 
letech či mezinárodních cvičeních, tak i o zahranič- někdy pálí. Já věřím, že jsem více hřál než pálil. 
ních misích. V této souvislosti zmínil konkrétně Závěrem bych chtěl popřát novému veliteli, plukov-

Jsem velice rád, že zde mohu přivítat i zástupce jméno plukovníky Nezbedy, který byl velitelem úko- níku Tománkovi, mnoho úspěchů na jeho novém 
vedení měst a obcí z regionu. Pro mě spolupráce s lových skupin. postu,“ zakončil svoji poslední promluvu k nastou-
nimi bude také prioritou a jeden z prvních kroků, „Rovněž  v loňském roce byl před naší základnu peným příslušníkům čáslavské letecké základny ve 
které podniknu, bude zorganizování schůzky s před-postaven úkol připravit a zorganizovat cvičení Lion funkci jejího velitele plukovník Hromek. 
staviteli místních samospráv tak, aby naše základna V programu slavnos-
byla součástí života regionu,“ konstatoval a potvrdil ti byly následně projevy 
tím snahu pokračovat v rozvoji dobrých vztahů s ob-hostů. K mikrofonu při-
cemi v regionu. Tuto snahu ocenil také starosta Čás-stoupil například velitel 
lavi, inženýr Jaromír Strnad, který  popřál novému Vzdušných sil AČR bri-
veliteli letiště vše dobré a mnoho úspěchů při gádní generál Libor Šte-
plnění úkolů, jež má letiště před sebou. fánik či zástupce náčel-

„Jako všichni ostatní, i já věřím, že letiště bude níka Generálního štábu 
opět v dobrých rukou. Pak plukovník Petr Tománek České republiky, generál 
má k Čáslavi a konkrétně i ke zdejší vojenské letecké Petr Mikulenka. Odchá-
základně velmi hluboký vztah, proto se domnívám, zejícímu veliteli poděko-
že i spolupráce s ním z pozice nás, starostů okolních vali za jeho podíl na roz-
obcí, bude bezproblémová a obě strany se budou voji základny a tomu 
snažit vyjít si vzájemně vstříc. Ostatně jsem velmi příštímu, plukovníku 
rád, že i tuto stránku provozu letiště, umístěného v Petru Tománkovi, po-
relativně husté síti malých i větších obcí, jeho nový přáli mnoho štěstí a ús-
velitel zařadil do svého úvodního proslovu. Zname-pěchů v jeho nové funk-
ná to, že si nutnost spolupráce a ohleduplnosti jed-ci. 
noho ke druhému plně uvědomuje. To je výborný Závěrečné slovo po-
základ k dalším debatám a diskusím, které - jak dou-airforce, které bylo primárně určeno pro uživatele tom již patřilo právě nově příchozímu veliteli 21. 
fám - stejně jako v minulosti povedou k uspokoji-letounů Gripen. Jednalo se o největší vojenské cvi- základny taktického letectva Čáslav, plukovníku Pet-
vým řešením. Ještě jednou tedy plukovníku Petru čení, organizované na naší základně. Na toto cvičení ru Tománkovi. Ten mimo jiné zdůraznil svoje sepjetí 
Tománkovi přeji mnoho úspěchů.“                           navazoval Den otevřených dveří a desetileté výročí se zdejším vojenským letištěm.

provozu letounů Gripen. I přesto, že došlo ke kumu- „Na této letecké 
laci těchto akcí, jež proběhly v krátkém časovém základně jsem již sloužil 
sledu, podařilo se z mého pohledu vše zorganizovat 15 let, většinou ve funk-
a zabezpečit na vysoké profesionální úrovni. Tyto ci staršího pilota letou-
akce vyžadovaly velké pracovní nasazení vás všech. nu MIG 21, ve funkci 
Nesmím opomenout zcela nový úkol pro naši zá- lektora a tak dále a na-
kladnu, kterým je v současné době mise v Iráku. Ta- učil jsem se jedno - to 
to mise bude probíhat v časovém horizontu dvou nejdůležitější co tato 
let a zúčastní se jí řada příslušníků naší základny. základna má - bez vás 
Všem bych chtěl popřát, aby tento náročný úkol sebelepší velitel nedo-
zvládli, ale hlavně, aby se všichni ve zdraví vrátili káže nic. Velmi se těším 
zpět domů,“ řekl mimo jiné ve svém projevu.  na spolupráci s vámi. 

„Během období tří let se příslušníci naší základ- Čeká nás nelehká prá-
ny zúčastnili také řady leteckých cvičení nejen v Čes- ce, zahraniční mise a 
ké republice, ale i v zahraničí. Úkoly těchto cvičení tak dále. Jsem přesvěd-
jsme vždy plnili s vysokou kvalitou, která bezesporu čen, že úkoly zvládne-
k profesionální armádě patří. Nedílnou součástí té- me a 21. základna bude 
to základny je spolupráce se starosty okolních obcí a vždy elitní základnou 

zn

21.

JE JÍM PLUKOVNÍK PETR TOMÁNEK

 ZÁKLADNA TAKTICKÉHO  
MÁ NOVÉHO VELITELE

LETECTVA
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   Po maturitě byly v 36 jsem havran, byl moc hezký,ale přísný 
Vystudovala jsem čáslavský maturovala, tak v 38 jsem poznala byl na nás, protože jsme se ho - no, 
učitelský ústav, jmenovalo se to manžela, ve 39 jsme se vzali, ve 40 to se řeklo jenom tatínek jde a už 
Státní koedukační ústav učitelský první dcera, ve 42. druhá dcera. jsme všichni seděli na svém místě, 
Jana Amose Komenského v Já jsem se narodila v roce 1916 v ale tatínek nás nikdy neuhodil a 
Čás lav i ,  t o  j sme  mě l i  na  první světové válce a obě moje maminka už vůbec ne. Maminka 
vysvědčení ale tehdy pracovní dcery za druhé světové války. Když pocházela z Chedrbí u Čáslavi z 
m í s t a  n e b y l a ,  b y l a  v e l k á  skončila válka, tak si všichni hospodářství, tak měla děti - žili 
nezaměstnanost. Maturovali jsem mylseli, že to bude pokračovat jako jsme z důchodu po tatínkovi. Já 
v roce 1936, byla hospodářská za první republiky. Manžel byl jsem se také snažila přispět, potom 
krize. Po maturitě jsem si psala vynikající statik a dělal dobré jsem doučovala mladší z matiky, 
žádosti po světě a jedinou odpověď projekty. Určitě by se býval uživil, dávala jsem kondice. Byla jsem 
jsem dostala z Rakovníka, ale tam ale přišel rok 1948 a byly zrušeny třetí nejstarší, měla jsem tedy dva 
mě maminka nepustila. Byla jsem živnosti. starší a pět mladších sourozenců. 
tedy přidělena do dívčí měšťanské Když jsem byla malá, bydleli jsme s nejstarší Anča měla obchodní 
školy v Čáslavi jako tak zvaná maminkou v ulici 28 října. Měli jsme školu, byla šikovná, rychlá v práci a 
hospitantka, což bylo ale bezplatné tam domek s velkou zahradou, bylo přesná. byla tam celý život - ona z 
místo. Až potom bylo možné tam krásné bydlení, ale teď tam kanceláře a vzala si sedláka, měli 
postoupit na místo tak zvané ulice, kde stál náš dům, tam se šlo z jednoho kluka. Pak jsem měla ještě 
aspirantky za 400 korun a potom hlavní ulice po takové cestě k tomu starší sestru, ta se vyučila v 
pomocný učitel bral 750 korun. Ale baráku a to zrušili. Teď je tam obchodě,  vzala s i  doktora 
výpomocný učitel mohl být až po silnice a ústí tam někde proti dívčí přírodních věd a byl ředitelem na 
dvouleté praxi. Dvacet měsíců škole. Jsou tam paneláky. Náš fakultě pedagogické dálkového 
bych tedy musela učit než bych se domek už nestojí. studia v Praze, jenomže chudák 
stala výpomocnou učitelkou. Před S manželem - on byl z Drobovic, měli jednu holku, měl mozkovou 
tím se ale dělaly další zkoušky. tam měl domek, kde měl tu živnost. mrtvici a to byl jeho konec. Já jsem 
Protože jsem uměla psát na stroji, Začal pak stavět v Čáslavi, postavil taky měla tu mozkovou mrtvici. 
vyžádal si mě pan tajemník Forman dům za nemocnicí - teď je to tam Byla jsem úplně zdravá, zalévala 
z Okresního školního výboru, jestli zastaveno - ale tehdy byla jsem kytky a najednou jakoby se 
by paní ředitelka Kadlecová pustila nemocnice, pak pole a potom naše přede mnou valila voda. Ale byla 
na chvíli na výpomoc. Potom jsem vila. Byla to moderní vila s krásnou jsem doma sama, začala jsem 
tam byla téměř dva roky. Byl tam zahradou, nádherné stromy (ty tam zvracela, nemohla jsem vstát, 
inspektor Mrštík, který odcházel do teď už nestojí). Bylo to opravdu chtěla jsem si jít pro hadr, že bych 
důchodu a přišel nový, pan krásné. to utřela, tak jsem po kolenou lezla 
inspektor Jelínek. Mrštíka se Manžel ale zemřel brzy, bylo mu 59 do předsíně pro hadřík, ale 
kantoři báli, ale měl dceru, to byla let, zemřel po operaci na plicní nemohla jsem se tam dostat. někdo 
profesorka tělocviku na učitelském embolii. Já jsem dům musela na mně zazvonil, to jsem bydlela v 
ústavu a ta mě učila. Čáslav byla prodat, protože zeť pracoval v tom paneláku. Protože jsem 
tehdy okresní město. Transportě CHrudim, tam byl celá neotvírala, tak na mně ťukali. 
Jsem rozená čáslavačka, měla léta, druhý zeť byl zvěrolékař a Říkala jsem, že nemohu, tak ta 
jsem sedm sourozenců, ale tatínek pracoval ve výzkumném ústavu v paní, co ke měn šla, tak to zařídila, 
nám zemřel, když mi bylo deset Hostivaři, tak jsem to prodala a že pro mně přijela sanitka a byla 
roků. Od té doby s námi byla koupila jsem si v Chrudimi jsem na tom aru, jak jsem se tam 
chudák maminka sama. Není lepší garsonieru. To mi stačilo a tam se dostala vůbec nevím a probudila 
maminka na světě, jak byla moje. mi opravdu líbilo. Tam jsme byli a jsem se, nevěděla jsem, kde jsem. 
Maminka se už nevdala, zůstala s zeť s dcerou tam stavěli dům - já Dostala jsem se z toho docela 
námi sama. Umožnila nám výběr, jsem byla v garsonce, oni měli dům, dobře, ale hůř slyším. Dřív jsem 
co kdo chtěl dělat, to si vybral. tak mi řekli, abych šla k nim. Tak slyšela dobře, teď skoro neslyším. 
Maminčiny sousedky, maminka jsem šla k nim z té garsonky a když Nejhorší moje zaměstnání - 
byla moc hodná, paní řídící oni šli do důchodu (Jana je koukám na televizor, čtu, luštím 
Chramostová říkala - vždyť ta stavební inženýrka) a když šli do křížovky, vybírám si pořady, které 
slečna - tehdy se říkalo slečna, i důchodu, meli dvě holky a ta mladší mají titulky, jenže ty jsou pomalé a 
když mi bylo 14 roků - vždyť se Katka chtěla měla dva kluky a rychle běží. Sluchadlo moc 
dobře učí, ať to zkusí. Já jsem chtěla dělat, tak naši ten barák v nesnáším,  
původně chtěla jít na švadlenu. Chrudimi prodali a koupili tohle aby  
Uč i te lský ústav jsem tedy jim mohli pomoct. Katka má dva 
vystudovala, ale potom jsem se malé kluky a ta je v Kutné Hoře. Tak 
učení nevěnovala. Na okresním jima naši pomáhají
školním výboru jsem byla dva roky, Jsem moc spokojená, nemám na 
pak jsem se vdala, za rok jsem koho a na co si naříkat. Ale myslím 
měla dceru, za dva a čtvrt roku si, že už překážím. Neumím se už 
druhou a potom začala válka.  vyjadřovat, zapomínám.
Mám dvě dcery, jedna žije v Praze, Ve dvou letech jsem si zlomila obě 
také učila a je vdova, má jednoho nohy v krčku - když jsem byla v té 
syna. Chrudimi. Dodnes mě to hlavně v 
Mám dvě dcery, jednoho vnuka, noci bolí. Těžko se mi chodí. Ven 
dvě vnučky a čtyři pravnuky - dva tedy nechodím. 
malé - jeden půjde do první a druhý 
do páté třídy a ti dva od vnučky - Ze života se mi nejvíce líbila doba 
jeden je už vysokoškolák, tomu je dětství - doba první republiky se mi 
dvacet sedm roků a druhý je stavař, líbila. Dneska se mi ta doba nelíbí, 
tomu je třicet let. To jsou moji bojím se o děti, do jaké doby 
pravnuci. rostou, co je čeká. Za první 
Když potom bylo po válce, muž byl republiky byla nezaměstnanost, 
stavitel, měl živnost, takže mě s ale přesto jsme měli určitý pocit 
těmi holkami nemohl pomoci, jistoty, to dneska nemám. Mě se ten 
protože jezdil po stavbách a tak. můj život líbil, škoda, že mi manžel 
Přišel rok 1948 a zrušili živnosti - zemřel tak brzy, nedožil se ani 
tedy nezrušili živnost, jenom nám důchodu. 
odebrali všechny zaměstnance... Už bych se nechtěla vracet, i když 
Tak manžel šel do pozemní staveb to bylo hezké, ale to víte, když jsem 
jako stavbyvedoucí a já jsem měla sedm sourozenců. Ale my 
potom také chtěla jít už do práce, jsme byli hodní, i když nás bylo 
tak mi to vyřídil, že jsem byla také u tolik, tak jsem se neprali ani 
Pozemních staveb, ale pracovala nehádali. Měla jsem čtyři sestry a tři 
jsem jen na poloviční úvazek kvůli bratry. Nikdo z nich už ale nežije. 
dcerám. A pak to zrušili tu kancelář Byli jsme slušní, dobře vychovaní a 
v Čáslavi a tak manžel nechtěl maminka na nás byla moc hodná a 
nikam dojíždět a tady v Čáslavi byl nepamatuji si, že tatínek by al 
Stavební podnik, tak šel tam a já někomu pohlavek, ale měli jsme z 
jsem tam šla s ním a byla jsem jako něj špundus. On byl zaměstnaný u 
kreslička. Došla jsem v této funkci dráhy a hrál v kapele taky a měl 
jako kreslička. Celý život jsem revma, ale to chodil potom už on byl 
pracovala v Čáslavi. hrozně hezký, měl černý vlasy jako 

100
Paní Helena Moravcová se narodila 2. srpna roku 
1916. V tomto roce tedy oslavila krásné 100. 
narozeniny. Jak svůj život prožívá a na které jeho 
okamžiky nejraději vzpomíná a co je pro ni dnes 
důležité? To vše prozradila ve velmi milém 
rozhovoru, za který velice děkuji. 

Paní Moravcové k jejímu jubileu srdečně 
gratulujeme a přejeme vše dobré!

ale po maturitě (v roce 1936) byla velká nezaměst- Manžel nastoupil do Pozemních staveb, kde jsem 
nanost. Práci jsem dostala až v Rakovníku, ale tam později začala pracovat i já. Když potom změnil 
mě maminka nepustila - bála se o mě. Nastoupila zaměstnání, šla jsem opět s ním a oba jsme 
jsem tedy jako hospitantka bez nároku na plat v pracovali ve Stavebním podniku. Tam jsem byla jako 
Čáslavi na dívčí škole (dnes ZŠ v Masarykově ulici - kreslička až do důchodu,“ ohlédla se za svým 
pozn. red.) a protože jsem uměla psát na stroji, životem paní Helena Moravcová. 
vypomáhala jsem také na okresním školním „Manžel byl opravdu velmi dobrý a známý 
výboru. Přibližně po dvou letech jsem se vdala a stavitel. Postavil pro nás krásnou vilu na kraji Čáslavi 
zanedlouho na to, to už bylo za války, se nám za nemocnicí. Byla to nádherná moderní stavba s 
narodily dvě dcery. Zůstala jsem tedy 
doma a starala jsem se o ně. Manžel 
byl stavitel, byl velmi šikovný a dobře 
nás uživil. Když potom skončila válka, 
čekali jsme, že se vše vrátí do starých 
kolejí a život bude pokračovat tam, 
kde před válkou skončil, tedy jako za 
první republiky. Potom ale přišel rok 
1948 a všechno bylo najednou jinak. 

krásně upravenou zahradou. Když ale manžel v 
necelých šedesáti letech zemřel, musela jsem dům 
prodat a odstěhovala jsem se do Chrudimi za mladší 
dcerou. Také tam se mi moc líbilo, i když mě 
provázely zdravotní problémy. Během dvou let jsem 
si zlomila obě nohy v krčku, postihla mě mrtvice... Z „Narodila jsem se jako třetí z celkem osmi dětí,“ 
té jsem se naštěstí celkem dobře dostala, jen nyní zavzpomínala na úvod paní Moravcová. „Měla jsem 
hůře slyším. Jinak si ale určitě nestěžuji. Jsem ráda, ještě čtyři sestry a tři bratry. Měli jsme se všichni 
že teď žijeme zase v Čáslavi, kam se dcera s moc rádi a opravdu jsem se nikdy neprali ani 
manželem přestěhovali, aby mohli pomoci mojí nehádali. Také naši rodiče byli velmi hodní, 
vnučce s péčí o děti. Jsou to hodné a milé děti.nepamatuji se, že by tatínek někdy někoho z nás 

Z mých sourozenců již bohužel nikdo nežije, uhodil a maminka už vůbec ne. Není na světě lepší 
zůstala jsem poslední. Mám ale bezvadnou rodinu - maminka, než byla ta naše... 
dvě dcery, zetě, vnuka, dvě vnučky a čtyři pravnuky. Tatínek ale brzy zemřel - tehdy mi bylo deset let. 
Nejstaršímu z pravnuků je třicet let a ten nejmladší Maminka potom zůstala sama a starala se o nás. 
půjde v září do první třídy. Mám z nich velkou Každý si mohl vybrat školu nebo učení podle toho, 
radost, všichni jsou hodní a krásně se o mě starají. co se mu líbilo. Já jsem se nejdříve chtěla učit 
Rodina, to je všechno, co člověk má a co člověk v švadlenou, ale protože jsem se dobře učila, 
mém věku potřebuje. Já ji mám a nemám si na co a doporučili mi učitelský ústav. Ten jsem vystudovala, 
na koho stěžovat.“  

Jaký tedy je recept na dlouhý věk? Zdá se, že 
spokojenost, přítomnost lidí, o které je možné se 
opřít a kteří rádi pomohou. Optimismus je také 
velkou výhodou... Přesto se paní Moravcová 
pozastavila nad současným světem, jehož vývoj ji 
znepokojuje. 

Paní Moravcová se stále rozhlíží kolem sebe, 
sleduje televizi, čte, luští křížovky... Prostřednictvím 
rodiny zůstává ve spojení se světem, dokonce i se 
svojí bývalou spolužačkou, paní Růženou Málko-
vou, která svoji stovku oslavila jen o několik měsíců 
dříve.                                                                            

„Ráda vzpomínám na dobu první republiky. 
Tehdy byla velká nezaměstnanost a lidé měli málo, 
ale i v té době jsme měli určitý pocit bezpečí a 
jistoty, věřili jsme, že bude stále lépe. Teď se mi svět 
nelíbí a lituji děti, do jaké doby rostou. Je to 
nejistota, lidé jsou na sebe zlí. Nerozumím tomu a 
bojím se, jak to bude dál.“

zn

NEMÁM SI NA CO STĚŽOVAT
ŘÍKÁ STOLETÁ PANÍ HELENA MORAVCOVÁ
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Nová moderní restaurace LaDus, která se zabydlela 
v přízemí jen před několika lety dokončené Nové 
scény Dusíkova divadla, je čáslavskou veřejností 
vnímána převážně jako místo, kde je možné ještě 
zvýšit prožitek ze slavnostního večera, stráveného v 
divadle. Tento výklad ale není tak docela správný. 
Majitelé restaurace, manželé Kroutilovi, mají 
mnohem vyšší sny a cíle i dostatek odhodlání a 
energie na cestu za nimi. Jedním z již realizovaných 
nápadů je zapojení restaurace do projektu LiStOVá-
Ní, jehož zakladatelem a dnes pravděpodobně 
nejznámější tváří je herec Lukáš Hejlík.

Co si ale mají lidé, kteří o tomto projektu ještě 
neslyšeli, pod pojmem  představit?

Další ze série LiStOVáNí proběhne v Čáslavi již 
14. září od 20 hodin. Půjde o nahlédnutí do knihy 
Markéty Baňkové Straka v říši entropie, kterou 
představí Věra Hollá a Pavel Oubram.

„  se do Čáslavi dostalo vlastně 
náhodou,“ zavzpomínal na svoje první setkání s 
Lukášem Hejlíkem pan Tomáš Kroutil, který je rád, 
že se tehdy nemilá situace rozvinula do dlouhodobé 
a jistě velmi příjemné spolupráce. 

„Lukáš Hejlík se do naší restaurace dostal na 
doporučení jedné z profesorek zdejšího gymnázia, 
kam tehdy se svým  zavítal. Dostal typ, 
že se u nás dobře vaří, tak sem zašel na jídlo. 
Bohužel se mu tady v Čáslavi ale porouchalo auto a 
sled dalších událostí vedl k mojí nabídce na pořádá-
ní jeho programu také v restauraci LaDus. Byl jsem restaurací, která svým prostředím vyhovuje přinést lidem knihy,“ řekl Lukáš Hejlík. „Čáslav je v 
tehdy velmi rád, že se mu můj nápad líbil,  již během původnímu konceptu. To ostatně potvrdil i sám našem diáři vždy vítána, již jen pro to, že se 
několika málo dní jsem dostal první program a od té Lukáš Hejlík v krátkém rozhovoru, který Čáslavským  většinou odehrává v prostředí příjemné restau-
doby spolupracujeme pravidelně a myslím si, že novinám poskytl po skončení  knihou race, tedy v prostorách, které navodí tu správnou 
spokojeni jsme my i herci, kteří se  atmosféru a čtení může být více osobní. S Čáslaví 
účastní,“ řekl Tomáš Kroutil. proto ve svém programu počítáme i nadále,“ 

potvrdil po svém prozatím posledním vystoupení v 
našem městě, kdy s sebou kromě svých kolegů 

Jde o scénické čtení, tedy vlastně přibližně přivezl také autora knihy, pana Roberta Fulghuma, 
hodinové představení, jehož základem je interpre- jenž se série scénických čtení na různých místech 
tace části vybrané knihy, kterou chtějí herci publiku naší republiky osobně účastnil. Setkání nejen s 
představit. Děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané knihou, ale dokonce i s jejím věhlasným autorem, 
literatury jsou přenášeny na obecenstvo, ́ které se v bylo pro diváky jistě velkým zážitkem. Důkazem 
čele s mladou generací ve světě oproštěném od byla téměř nekončící zástup lidí, kteří měli po 
kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo představení zájem o autogram. Spisovatel přitom 
první - knize. Nejde o nějaké fanzinové čtení podepisoval převážně knihy, zakoupené přímo na 
oblíbených pasáží, jde o dýchající představení s místě. 
rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a kon- „Samozřejmě vždy rádi vidíme, že mají lidé o 
cem,´definují program sami jeho autoři. knihy, které jim představujeme, takový zájem a na 

Původně bylo LiStOVáNí zamýšleno do prostře- Roberta Fulghuma Drž mě pevně, miluj mě zlehka.  se rádi vrací. Některé tváře z hlediště již 
dí kaváren a podobných prostor, proto jsou také „S naším programem jezdíme prakticky po celé důvěrně známe, víme - nebo alespoň věříme - že se 
jeho autoři, podle slov pana Kroutila, rádi, že bylo republice a já jsem vždy velmi rád, když se najde příště objeví znovu.“
možné navázat spolupráci právě s čáslavskou nové místo, kam bychom ještě mohli zavítat a „  se většinou odehrává přímo v 

restauraci, která poskytuje navíc možnost malého 
občerstvení. V případě většího zájmu o některé z 
představení jsme ale domluveni s vedením divadla 
na možnosti využít prostory jeho Nové scény v 
prvním patře. Tak tomu bylo například v již zmiňo-
vaném případě čtení z knihy Roberta Fulghuma,“ 
doplnil pan Tomáš Kroutil, která potvrdil, že se 
mohou čáslavští zájemci těšit i na další pokračování 
seriálu čtení. 

Mimo již několikrát jmenovaného Lukáše 
Hejlíka je možné v představeních vidět například 
Pavla Oubrama, Věru Hollou, Alana Novotného, 
Jakuba Zedníčka a mnoho dalších pravidelných i 
občasných účastníků.

Přijďte se podívat, zaposlouchat se, pobavit se  
a příjemně strávit večer. Je pravděpodobné, že 
nepřijdete jednou, ale poprvé...                              

 

LiStOVáNí

LiStOVáNím

LiStOVá-
Ní

LiStOVáNí
LiStOVáNí

LiStOVáNí

LiStOVáNí

LiStOVáNí
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JAK SE VRACÍ KNIHY LIDEM DO RUKY?

14.9.2016 ve 20 hodin
LiStOVáNí.cz: Straka v říši entropie 
(Markéta Baňková)
Objev roku ceny Magnesia Litera 
2010 Markéta Baňková, napsala 
bajky. Pro dospělé. Ale pobaví i děti. 
Zvířata v nich luští záhady existence 
a fungování světa. Zjistíme, proč se 
hroch udrží na vodní hladině i proč 
někteří samci nepohrdnou samičkou z 
igelitu. Jak lišky prochází krizí 
středního věku a kdo všechno chce 
být ideálem krásy. Proč nemá smysl 
bojovat proti nepořádku! Jestli máte 
špatné vzpomínky na fyziku, přijďte 
na LiStOVáNí touto originální knihou. 
A jestli fyzika nebere i Vaše děti a 
puberťáky, vezměte je klidně také, 
zažijí velmi příjemné doučování! Bavit 
se budou naprosto všichni, to je 
fyzikálně dané!
- účinkují: Věra Hollá a Pavel Oubram 
(Gustav Hašek)
- vydalo nakladatelství Petr Prchal
13.10.2016 v 18 hodin
LiStOVáNí.cz: Muž, který miloval 
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Před prázdninami do Čáslavi se svojí knihou zavítal Robert Fulghum.



Z ČÁSLAVI NA ALJAŠKU
Tomáš Kalivoda a Michal Hynek, dva kamarádi, kte-
ří před měsícem vyrazili na cestu, o níž sní nejeden 
cestovatel nebo každý se slabostí pro vůni dálek. 
Jedná se o expedici, jejíž vrchol je na samotné Aljaš-
ce. Čáslavským novinám se s mladými cestovateli 
podařilo spojit na začátku 
jejich cesty a vyzpovídat je ještě před přejezdem z 
USA do Kanady. Přestože - vzhledem k pochopitel-
ným důvodům - zvolili trochu jiný způsob cestování 
než dvojice cyklistů, o jejichž cestě nazvané ,Na biku 
do Londýna’ jsme informovali v posledním čísle, spo-
juje obě party mnoho společného. Touha po dobro-
družství, poznání nových kultur, splnění si vlastních 
snů, atd. Za vše ale hovoří věta, která pozorným čte-
nářům neunikla v již vzpomínaném prázdninovém 
vydání Čáslavských novin a která zní i během tohoto 
výletu: ,Cesta je cíl.’

Snad již můžeme říci, že po návratu, který mají 
Tomáš a Michal naplánovaný na 30. září, se může-
me těšit na projekci fotek a povídání z cesty. Bude-
me s nimi tedy i nadále v kontaktu, aby nám neunik-
ly důležité informace.

v první polovině srpna 

tí a možnosti zapůjčení auta jsme opravdu reálně těžko" jsem neměl prakticky žádnou zkušenost, kro-
začali pracovat s myšlenkou procestování Aljašky. V mě několika kratších putování v "českém outdoo-
náročném období Michalových příprav k úspěšné- ru".  Proto jsem čerpal rady a získával tipy od svých 
mu vykonání maturitních zkoušek a mých státních rodičů, kteří s cestováním "na těžko" v náročných 
závěrečných jsme strávili několik večerů nad hledá- terénech i klimatických podmínkách mají bohaté 
ním cenově výhodných letenek, top míst k navštíve- zkušenosti. My ovšem máme auto, nejspíš nebude-
ní, ale i nad polohami benzínových stanic či kempů. me ani nikde dlouho mimo civilizaci, kromě hor-
Plánování také zkomplikoval Michalův brzký odlet ských tůr, tak uvidíme, jak vše zvládneme. Nicméně 
za známými do Bostonu na začátku června. Michal navštívil západní pobřeží Spojených států již 

Jaké jste pro vstup do USA museli splnit pod- minulý rok, které procestoval stejným způsobem 
mínky? jako my teď, tedy s autem, stanem, karimatkou a 

Michal využil normální turistické vízum s maxi- spacákem.
malní možnou opakovatelnou délkou pobytu šest Podařilo se vám navázat partnerskou spolu-
měsíců s platností deset let. Proces získání víza zahr- práci se značkou Hannah? Jak spolupráce funguje?
noval včasné podání online žádosti, poté sjednání Když jsem v průběhu příprav na cestu přišel s 
osobní schůzky na americké ambasádě v Praze a myšlenkou oslovit výrobce outdoorového oblečení 
pak už následoval klasický imigrační pohovor s cel- a vybavení ohledně sponzorské účasti na naší cestě, 
ním úředníkem po příletu do USA. moje nejbližší okolí považovalo můj nápad za naiv-

Já jsem pro vstup do Států využil proces elektro- ní. Nicméně po sepsání žádosti o sponzorský dar a 
nického systému cestovního povolení tzv. ESTA. Po rozeslání snad všem společnostem zaměřených na 
příletu do Bostonu, místa mého vstupu do USA, mě outdoorové vybavení, nás zaujal projekt Hannah 
také čekal rozhovor s celním úředníkem. Ačkoliv Grant plzeňské firmy Hannah, v rámci něhož se roz-

Zdravíme z ČR. Kde se nacházíte právě teď a jsem byl před pohovorem lehce nervózní, jak z důvo- hodli k oslavě 25. výročí svého založení materiálně 
jaká panuje nálada? du nechtěné záměny některých údajů při registraci podpořit cestovatelské projekty. Ačkoliv se nám na 

Do Čáslavi zdraví Tomáš Kalivoda. Nyní užíváme ESTA, tak kvůli autoritě, kterou američtí celní úřed- základě žádosti někteří výrobci ozvali, rozhodli jsme 
dva odpočinkové dny u jezera Seeley Lake v Monta- níci mají, úředník pokládal obvyklé otázky ohledně se pro účast v projektu Hannah Grant, který jsme 
ně, kam nás pozvali Michalovi vzdálení příbuzní. Jim délky pobytu a míst výskytu. Po mé odpovědi "Al- nakonec získali pro úspěšném pohovoru v sídle spo-
patří opravdu obrovský dík za půjčení automobilu jaška, jedeme autem z Arizony na Aljašku." na jeho lečnosti. Společnost nám oběma poskytla outdoo-
na dva měsíce. Po třech dnech za volantem a ujetí otázku: "Kde je Vaše cílová destinace?," mi opravdu rové oblečení a k tomu navíc ještě slevu na další ná-
více než 2 000 km dospáváme deficit a relaxujeme s velmi překvapeným výrazem vrátil pas a popřál kup materiálního vybavení výměnou za propagaci 
před přejezdem do Kanady. Jelikož cílem naší cesty šťastnou cestu. značky a zasílání reportů a fotografií.
je kanadské teritorium Yukon, kanadská provincie Přejeme hodně štěstí 
Britská Kolumbie a samozřejmě Aljaška. Dosavadní 
cesta spočívala zatím opravdu z větší části v dlou-
hých přejezdech do ranních hodin z Arizony, přes 
Utah a Wyoming, až sem do Montany. 

Nálada je skvělá, snažíme se opravdu odpočívat 
a připravit se na náročnější část naší cesty.

Máte již zkušenosti s cestováním 
na vlastní pěst?

Pokud se bavíme o cestování na 
 Řekněte nám, jak celý nápad vznikl a jak dlou- vlastní pěst ve smyslu nevyužívání ces-

ho jste ho plánovali? tovních kanceláří či dalších prostřední-
Původní nápad "roadtripu" po Spojených stá- ků, pak oba preferujeme tento typ ces-

tech vznikl opravdu spontánně při jednom fotbalo- tování, kdy je plánování cest opravdu 
vém utkání, kdy jsem se Michala zeptal na jeho plá- jen na nás. 
ny na toto léto. Po ověření našich časových možnos- Naopak s cestováním "pouze na 

Co pro vás konkrétně tato expedice znamená?
Michal cestuje na Aljašku, aby splnil sen svého 

dědy, velkého cestovatele, který vždy snil o navští-
vení této oblasti severoamerického kontinentu. 

Pro mě tato cesta představuje možnost vidět 
velké množství přírodních úkazů, krás-
nou přírodu, včetně divoké fauny. Také 

Jaký je vlastně plán Vaší expedice? jsem zvědavý, zda se mi bude chtít po 
Rádi bychom sedmnáct let starým americkým dvou měsících spaní ve spacáku na kari-

pick-upem přejeli čtyři americké státy - Arizonu, matce, na korbě auta, ve stanu nebo 
Utah, Wyoming, Montanu, dále kanadské provincie pod širákem,  ulehnout zpět do poste-
- Albertu a Britskou Kolumbii, kanadské teritorium le. 
Yukon s cílem na Aljašce, kterou chceme procesto-
vat, jak jen to bude možné. Z Aljašky se poté vydá-
me zpět do Arizony po západním pobřeží USA.

Celé putování je možné sledovat na FB stránce 
„Z Čáslavi do světa" na Instagramu „Z Čáslavi na 
Aljašku". 

JN, foto: archiv Z Čáslavi na Aljašku

zleva: Michal Hynek, Tomáš Kalivoda

 stránka 17 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 9/2016   



V prázdninovém vydání Čáslavských novin jsme 
informovali o skutečnosti, že zastupitelé města na 
svém zasedání dne 20. června schválili novou 
obecně závaznou vyhlášku, regulující volný pohyb 
psů na katastru Čáslavi. Slíbili jsme také, že se 
tomuto tématu budeme nyní věnovat podrobněji. 
Přinášíme proto obsáhlejší informace. 

Obecně závazná vyhláška 
města, kterou se stanoví 
pravidla pro volný pohyb psů na 
veřejném prostranství ve měs-
tě Čáslav, jak zní její celý název, 
v podstatě konstatuje, že kro-
mě tří vymezených prostranství 
není volný pohyb psů - tedy po-
hyb psů bez vodítka - na veřej-
ných prostranstvích města po-
volen. „

veřejném prostranství na vodítku s výjimkou míst 
uvedených v příloze vyhlášky. 
b) držitel je povinen kontrolovat pohyb psa, aby 
nedošlo k obtěžování jiné osoby či zvířete, zajistit 
psa proti úniku 
c) držitel je povinen opatřit psa náhubkem při 
pohybu na veřejném prostranství ve městě vždy, 

když se jedná o špatně ovladatel-
ného psa, jakož i v případě, kdy 
psa nechá krátkodobě opuštěné-
ho na veřejném prostranství 
d) držitel je povinen zajistit, aby 
pes byl opatřen evidenční 
známkou 

e) držitel je zodpovědný za 
to, že pes nebude znečiťovat 
veřejné prostranství, za tím 

Veřejným prostran- účelem je držitel povinen 
stvím pro účely této vyhlášky se zejména po něm uklízet psí kého ulici mezi křižovatkami s ulicemi A. Chittussiho 
rozumí všechna náměstí, ulice, exkrementy a nesmí vstupovat a M. Ulického a třetí lokalita byla vymezena v 
tržiště, chodníky, veřejná zeleň, se psy a jinými zvířaty v zájmo- sousedství městského hřbitova (viz mapky níže). 
parky a další prostory přístupné každému bez vém chovu na dětská a sportovní hřiště, pískoviště, Místa budou viditelně označena.       
omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez do prostor městského úřadu, škol, školek a nemoc- „Uvědomujeme si, že každá nová norma má 
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru,“ konstatu- nice. Tyto povinnosti  se přitom nevztahují na osoby svoje příznivce, ale že také ne každý s ní musí 
je text dokumentu, který dále ujasňuje, že je doprovázené vodícími a asistenčními psy a osoby souhlasit. Jsem ale přesvědčen, že nová vyhláška je 
vyhláška závazná pro všechny fyzické i právnické provádějící odborný výcvik vodících a asistenčních prospěšná a apeluji tedy na místní chovatele psů, 
osoby, které jsou vlastníky psa nebo kterým byl pes, psů.  aby se jí řídili. Můžeme tak zamezit mnoha nečeka-
pohybující se na veřejných prostranstvích města, Jak je ve vyhlášce uvedeno, pro volný pohyb psů ným nepříjemnostem a mimo jiné tak i zabránit zby-
svěřen. byla vymezena tři místa, kde se mohou naši čtyřnozí tečným úrazům lidí nebo i samotných psů,“ konsta-

Jaké podmínky tedy nově platí? Podle článku 2 přátelé proběhnout i bez vodítka. Vymezení toval místostarosta města Čáslavi, doktor Vlastislav 
uvedené vyhlášky se jedná o tato pravidla: zmiňovaných ploch je potom jednoznačně dáno Málek. 

a) na veřejných prostranstvích ve městě je volný přílohou vyhlášky. Jedná se o rozsáhlý park u Na dodržování vyhlášky budou dohlížet také 
pohyb psů zakázán, držitel psa je povinen ho mít na zemědělské školy, dále travnatá plocha ve Vrchlic- strážníci městské policie.                                                                          zn

NOVÁ VYHLÁŠKA STANOVUJE
PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ VE MĚSTĚ

SZeŠ nemocnice

hřbitov

Podoba nového označení míst
pro volný pohyb psů. 

PRÁCE MĚSTSKÉ POLICIE NESPOČÍVÁ POUZE V POMOCI LIDEM
Každý měsíc se v Čáslavských novinách můžete 

dočíst o městské policii, která denně řeší případy za 
hranicí zákona. Strážníci se nejčastěji setkávají s 
problémy vytvořenými řidiči pod vlivem alkoholu 
nebo jiných návykových látek, agresivními jedinci, 
zloději a dalšími výtržníky. Popis jejich práce má ale 
i jiné aspekty, jejichž podstata se netýká pouze lidí. 
Práce městských strážníků se totiž vztahuje také na 
odchyt opuštěných nebo zatoulaných psů. 

klad čip nebo známka na obojku ,páníčka' najdeme ním do útulku. Za všechny hovoří případ, kdy muž 
a případ je velice brzy vyřešen se šťastným koncem. přivedl na služebnu dva psy s tím, že je našel na ob-
V případě, že se jedná o zvířata opuštěná, může být chvatu. Vzhledem k tomu, že ani jeden neměl žádný 
čekání na nový bezpečný domov delší a pokud se identifikační znak, zjistit majitele bylo komplikova-
nám nepodaří najít majitele, který by se o psa po- né. Policisté však při vyšetřování případu zjistili, že 
staral a dal mu potřebnou péči, musíme ho odvézt obě zvířata patřila právě oznamovateli.         
do jednoho z útulků v okolních městech. V každém Čáslavští strážníci řeší podobných případů de-
případě se snažíme, aby k této variantě nedocháze- sítky ročně a v tomto roce se jim - především díky 
lo. Místní ochránci zvířat, kteří se o ně po odchytu jedné ze zaměstnankyň zdejší městské policie - po-

Služebna Městské policie Čáslav má k dispozici starají, také dělají vše pro to, aby čekání na majitele dařilo zajistit, aby žádný z nalezených psů nemusel 
dva kotce v Chotusické ulici v areálu kynologického nebylo tolik stresující.”        do útulku. Vždy se podařilo ztracené zvíře vrátit své-
cvičiště. Právě sem vedou první kroky čtyřnohých Bohužel, existují majitelé, kteří svého psa z růz- mu majiteli nebo nalézt nového.
kamarádů, kterým v dané chvíli chybí majitel a do- ných důvodů odloží do útulku nebo jsou dokonce Vzhledem k tomu, že se jedná o specifickou slož-
mov. Městští strážníci jim poskytnou vodu, granule schopni nechat bezbranné zvíře na pospas osudu ku v práci policisty, část policejního sboru pro tyto 
a zajistí veterinární péči. Podrobnější postup po od- na opuštěném místě nebo jej vyhodit z automobilu. případy absolvovala několikadenní kurz zaměřený 
chytu psa popisuje velitel zdejší městské policie Pa- Strážníci se při odložení psa také setkávají s postu- na odchyt toulavých zvířat a zacházení s nimi na Ve-
vel Kratochvíl: „Často se stává, že se pes pouze za- py, kterými lidé zřejmě chtějí zabránit špatnému terinární a farmaceutické univerzitě Brno.
toulá a pomocí identifikačních znaků, jako je napří- svědomí i vyprázdnění své kapsy spojené s odlože-                JN
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Z projektu Sergeii Studio, který byl náhodně založen 
partou kamarádů za účelem využít nepříliš používa-
nou kameru sloužící k zachycení rodinných okamži-
ků, vznikl sen o kariéře režiséra. Tehdy ani sám za-
kladatel studia Martin Kolembář nemohl tušit, že 
tvoření filmů ho pohltí natolik, že se bude účastnit 
filmařských soutěží a už vůbec ne, že v nich bude 
tolik úspěšný.    

Filmařské studio dnes již s názvem 89Vision 
pictures pod taktovkou posledního člena z původní-
ho uskupení již zmiňovaného Martina Kolembáře, v 
Čáslavi působí již několik let a může se pochlubit 
celou řadou ocenění v nejrůznějších soutěžích vy-
hlašovaných po celém světě. Pomalu se přechyluje 
do druhé pomyslné etapy, o které již můžeme hovo-
řit jako o samotné hranici spojující amatérskou a 
profesionální úroveň. Entuziasmus, jenž byl z Marti-
na během rozhovoru cítit, však spolu s jeho dosa-
vadními úspěchy naznačuje, že její překročení mu již 
nebude dlouho trvat.

,Sergeii’ před několika lety na úplném začátku, kdy slaný z Evropy. 
mě myšlenka, že se natáčením budu chtít živit, sku- Příběhu nechybí dávka humoru. Věděl jste oka-
tečně ani nenapadla. Přestože toto pojmenování mžitě, že tento žánr chcete podat zábavně? 
bylo s námi spojeno spoustu l Předpokládal jsem, že western většina režisérů 

uchopí navážno. Bylo mi také jasné, že u nás nebude 
jednoduché nalézt věrohodné prostředí. Netradiční 
pojetí pro nás tedy byla jasná volba. Jinak prostoru 
pro nějaké dlouhé rozmýšlení o čemkoliv v rámci 

ch často slý- této soutěže ani mnoho není. Jeden den se vyhlásí 
chal, že kdyby mě neznali, o spolupráci by mě - žánr a do dvaceti dnů musí být  film odevzdán. 
vzhledem k tomuto názvu - nepožádali. Prozradíte nám, jak jste vybíral herce, lokalitu, 

Stále točíte na fotoaparát? kostýmy a rekvizity?
Již ne, to je také velká změna a jistý posun. Poda- V příběhu vystupovali kamarádi z divadelního 

řilo se mi sehnat kameru z Ameriky, jejíž pořízení soubor UFO - Unie Ftipných Osobností. Ještě jed-
mě stálo samozřejmě dost peněz, ale také poměrně nou velmi děkuji jim i ostatním lidem co se na natá-
hodně nervů, protože takový nákup není tak jedno- čení podíleli.
duchý jak by se mohlo zdát. Děj se odehrává v lomu u Týništi nad Orlicí. Loka-

Můžete rozvést, jak nakoupení probíhalo? litu jsem hledal asi týden. V úvahu přicházely po-
Přes internet jsem narazil na člověka z USA, kte- chopitelně také různé westernové vesničky, ale stej-

rý prodával kameru, o které jsem delší dobu snil. ně bychom v záběrech měli stromy, domy nebo jiné 
Pane Kolembáři, za poslední rok a půl se ve objekty, které by věrohodnosti neprospěly.

Vašem studiu odehrálo poměrně dost změn. Může-
te nám přiblížit ty nejzásadnější? olo 180 000 korun. Nej- nat vhodnou napodobeninu střelné 

Je pravda, že spousta věcí je dnes jinak. Nyní se prve jsem odeslal první půlku peněz na účet prodá- zbraně byl ale problém. Den před natáčením jsem 
již nejmenujeme Sergeii Studio, ale studio 89Vision vajícího. Vzhledem k tomu, že tato kamera musí mít koupil dětskou kuličkovou pistoli a do noci ji různě 
pictures, jehož úplný základ tvořím bohužel už delší vždy zapsaného majitele, proběhl převod na mé barvil a upravoval tak, aby vypadala jako z divokého 
dobu pouze já, protože se o tento koníček mnoho jméno. Následovalo odeslání druhé půlky peněžní západu.
lidí dlouhodobě nezajímá. Dále se nám podařilo částky a až tehdy byla kamera odeslána z USA. Po Vy ale netvoříte pouze snímky pro soutěže a 
vyhrát pár zajímavých soutěží a celkově máme více převzetí jsem ještě musel uhradit poštovné. Od ob- festivaly. Kdo se na Vás může obrátit?
a více práce, za což jsem samozřejmě opravdu rád. jednání po doručení uběhl asi měsíc a půl. Ne, kontaktovat mě mohou například kapely, 

Myslím, že značka Sergeii Studio byla relativně Mimochodem, tuto kameru lze sehnat i v České které chtějí natočit klip nebo sestřih z koncertů. Zají-
zaběhlá. Co Vás vedlo ke změně názvu? republice, ale zhruba o polovinu dražší.  mavé hudební videoklipy v tomto roce vzešly ze spo-

Tento název byl zvolen podle mojí přezdívky Jistě také díky této investici jste získal další zají- lupráce se skupinou Civilní Obrana a Band-a-SKA. 
mavá ocenění. Ta nejdůležitěj-
ší se váží k snímku s názvem 
Me and My Monkey. O jaká 
ocenění konkrétně šlo? ále mě mohou oslovit firmy kvůli 

Nejprve šlo o ocenění  sou- reklamním spotům nebo kdokoliv, kdo by chtěl mít 
těže Filmové ceny Artur vyhlá- zdokumentovanou životní událost jako je svatba 
šené televizí Očko, pro kterou atd. Případní zájemci mě mohou kontaktovat na 
jsme snímek primárně točili. facebookové stránce s názvem 89Vision pictures 
Každý měsíc je v ní vyhlášen nebo webových stránkách: http:// 89vision.cz
jeden žánr. Film musí mít sto- Na čem pracujete v současnosti?
páž 3 - 5 minut a výherci jednot-
livých žánrů poté automaticky 
postupují do finále, kde je vy-
hlášen nejlepší snímek roku.  

Nejlépe se nám dařilo v 
žánru western. V příběhu 
musel zaznít dialog „A kde je 
druhá půlka mapy?“ „Prohrál Můžeme se jednou těšit na celovečerní film?
jsem ji v kartách.“ Ze základního 
žánrového kola jsme postoupili 
do finále, kde nás porota 
ocenila jako film roku. Dílčí 
ocenění máme také za střih a 
režii a s jiným snímkem také za 
žánr sci-fi.  Myslím, že délka filmu by měla růst souměrně s 

Za film Me and My Monkey růstem jakési filmařské osobnosti každého režiséra. 
jsme si také odnesli cenu za prv- Čím více osobních zkušeností, tím tenčí je tloušťka 
ní místo v anglické soutěži krát- plátna kin, přes které se musí dostat podstata filmu 
kých snímků Film of the Month, se všemi emocemi a sevřít diváka ve své plné síle 
pořádané londýnským Camera bez ohledu na to, zda se jedná o komedii nebo dra-
Kings a v Kanadě jsme vyhráli ma. 
první místo za nejlepší film za-

et, k obměně mě donu-
tilo nutkání nadobro se odpoutat od jakési etapy 
dětství a mládí, ve které byla většina věcí tvořena 
především pro zábavu.

Také se zřejmě částečně jednalo o nevhodně 
zvolený název, protože jsem od známý

Dokonce se s tímto typem kamer běžně točí celove-
černí filmy. Kostýmy jsou pořízené z jednoho z čáslavských 

Její úplný základ stál ok obchodů. Seh

Myslím, že již mohu říci, že příznivci zmíněných ka-
pel a kutnohorských Broken Hearts se mohou ještě 
letos těšit na další nové videoklipy, které vyjdou 
také z naší dílny. D

Nyní se věnuji videoklipu pro kapelu Zrní, ve 
kterém bude spoustu zajímavých rekvizit, jejichž 
výroba mě stejně jako scénář již pár měsíců dost 
zaměstnává.  

Dále tvořím scénář k hranému filmu, jehož dél-
ka se bude pohybovat okolo patnácti minut. Dou-
fejme, že s ním zaujmeme na nějakém festivalu.

Určitě ano, ale je třeba si udržet určitý respekt a 
uvědomit si, že ačkoliv nějaký posun cítím, natočit 
hodinu a půl dlouhý film, který diváky zaujme a udr-
ží je po celou dobu v sedačkách, vyžaduje mnohem 
víc práce. Musím nasbírat zkušenosti, učit se, něco 
si prožít. 

JN, foto: archiv 89Vision pictures 

SERGEII STUDIO ZMĚNILO NÁZEV,  
TOUHU O PROFESIONÁLNÍ DRÁZE NIKOLIV

stránka 18 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 9/2016  



K létu patří prázdniny, k prázdninám slunečné 
počasí, ke sluníčku voda, k vodě zábava - k létu patří 
Čáslavská neckyáda!

Letní akce, kterou již čtvrtým rokem pořádalo 
Město Čáslav ve spolupráci se zdejším městským 
muzeem a knihovnou a také First english school, se 
opět vydařila. Jak samotní aktéři soutěže podivných 
plavidel, které tentokrát měly zavézt svoje posádky 
„do budoucnosti“, tak i početní diváci se velmi 
dobře bavili. Ostatně posuďte sami - atmosféra byla 
i přes jen těžko předvídatelné počasí výborná.  

PRÁZDNINY, DOVOLENÁ, ZÁBAVA

Vše svým pokynem odstartoval jeden z hlavních 
organizátorů akce, pan Jiří Žaloudek. Plavidla tak 
mohla na vodní hladině, která tentokrát představo-
vala vesmír, zahájit bitvu o hvězdy (tenisové míčky). 

Mimo urputného boje o vylovení co největšího 
počtu hvězd, plovoucích vesmírem, se jednotlivé 
podomácku vyrobené výtvory ucházely také o titul 
nejoriginálnějšího plavidla. Diváci svým potleskem 
jednoznačně zvolili vítězem Karlštejn, který svoje 
dávné obyvatele na několik hodin přenesl do 
dnešních dní, aby samotnému Karlu IV. ukázal, jak 
se bude bavit lid několik století po jeho vládě...

Bavili se dospělí i děti, pro které byla navíc připrave-
na i soutěž v malování na silnici. K dobré náladě 
přispěl také hudební doprovod Brzdařů. 

Ačkoliv se všichni stavitelé plavidel snažili vše 
dotáhnout do detailů a posádky měly tu nejlepší 
vůli doplout co nejdál, ne všem se to podařilo podle 
představ. Na takový okamžik ale obecenstvo vždy 
netrpělivě čeká. 

Letošní ročník Čáslavské neckyády se - stejně jako 
všechny předešlé - vydařil na výbornou. Škoda jen, 
že nevlídné počasí, které panovalo týdnu před 
termínem jejího konání, odradilo některé ze 
zájemců o účast. Plavidel tedy bylo v tomto roce o 
něco méně, než tomu bývá jindy, ale o zábavu bylo 
postaráno stejnou měrou. 
Vše zkušeným okem dokonalého plavce sledovala 
také rodinka, pro kterou je Podměstský rybník 
domovem.  
Tak zase za rok - s jakým plavidlem přijedete vy?

NECKYÁDA PORSCHE NA NÁMĚSTÍ

Teplá a slunečná červencová sobota pozvala na 
čáslavské Žižkovo náměstí celkem sedmatřicet vozů 
značky Porsche, které sem samozřejmě přivezli 
jejich náležitě hrdí majitelé. Automobily různého 
stáří i hodnoty se do našeho města sjely z nejrůz-
nějších míst naší republiky a dokonce i ze Sloven-
ska. Žižkovo náměstí jim patřilo 23. července v 
dopoledních hodinách. Čáslavští milovníci techniky 
a samozřejmě zvláště těchto obdivuhodných strojů 
tak měli na jedno prázdninové dopoledne o zábavu 
postaráno... 

HUDEBNÍ FESTIVAL

Zahrada čáslavského střediska Diakonie Českobra-
trské církve evangelické hostila na počátku srpna již 
desátý ročního Čáslavského hudebního festivalu.

Pohodová prázdninová akce, podpořená 
příjemným počasím, potěšila všechny přítomné 
vystoupením takových skupin, jako je Abakuk, 
Jericho, Masterplan, Nonsen, Noční optika nebo 
Luxus. Vystoupila také písničkářka Beata Bocek. 

Nechybělo ani dobré občerstvení, a tak hostům 
nic nebránilo v odpočinku a relaxaci.  

CESTA DO MINULOSTI
V návaznosti na probíhající výstavu, nazvanou 
Zkamenělá minulost, měli zájemci možnost 
zúčastnit se přibližně v polovině srpna paleontolo-
gické exkurze a pokusit se dokonce i o vlastní nálezy. 
Netradiční akce byla korunována úspěchem, 
novými vědomostmi a .   zajímavými zážitky
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TEREZA Z DAVLE VYSTAVÍ V ČÁSLAVI SVOJE FOTOGRAFIE
Návštěvníci Dusíkova divadla budou mít ve dnech 
od 14. září do konce října možnost vidět snímky 
české fotografky Terezy z Davle. Expozice se již 
setkala s úspěchem na mnoha místech České 
republiky a do Čáslavi ji přivedl Spolek Třiatřicet ve 
spolupráci s Dusíkovým divadlem, zdejším 
městkým úřadem a firmou HOKA interier. 

Výstava se koná pod záštitou senátora 
Parlamentu České republiky a starosty města 
Čáslavi, inženýra Jaromíra Strnada. 

„Půjde o vůbec první podobně rozsáhlou 
výběrovou retrospektivu z celého autorčina díla a 
dosud největší výstavu této autorky vůbec. K 
výstavě plánujeme také vydání katalogu. 

Obsáhlejší informace o autorce a vernisáži 
budou v říjnovém čísle Čáslavských novin,“ 
informoval pan David Novák, který má na 
organizaci výstavy velký podíl. 

Vernisáž výstavy se uskuteční 
v úterý 13. září od 17 hodin 

v prostorách Dusíkova divadla.    

Jako iniciátor obnovy zničeného kříže na rozcestí při 
vjezdu do obce Zbýšov ze směru od Čáslavi chci 
tímto článkem poděkovat všem zúčastěným na této 
akci. 

Kříž byl nově proveden a instalován na 
původním místě ve dnech 21. - 22. června 2016. 
Jsem velice rád, že obec je znovu obohacena o 
historický prvek, který doplňuje malebnost této 
lokality. 

Mé poděkování patří především Obecnímu 
úřadu Zbýšov, kde jsem v osobě paní starostky 
Květy Němcové nalezl nejen pochopení pro 
realizaci tohoto záměru, ale i jeho zajištění. 

Nelze opomenout zásluhu sponzorů na 
vytvoření vlastního objektu, a to: Truhlářství 
Bohumil Veselý, firma Prokon Josef Bareš, Kovářství 
Ladislav Horák, Silnice Čáslav Alois Holík a tvůrce 
malby Petr Hampl. Poděkování patří i Jiřímu 
Kasalovi, Zemědělskému družstvu, Martinu 
Vančurovi i dalším osobám, nápomocným při 
osazování díla v místě určení. 

Jako dlouholetý pamětník života v této obci 
jsem velice rád, že jsem mohl obnovit to, co k obci 
dlouhá léta patřilo.                             František Tesař

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC

Malířský plenér má v Čáslavi jednoznačně svoje 
stálé místo. Vždyť pokud by tomu tak nebylo, 
nemohl by se v létě tohoto roku uskutečnit jeho již 
čtrnáctý ročník. Akce, která by nebyla oblíbená a 
neměla svůj význam, by se takového počtu opako-
vání nemohla „dožít“. 

dnech 11. - 15. července. Dík patří i panu Semerádo-
vi, majiteli restaurace Na kuchyňce, který ochotně 
umožnil vystavit v restauraci naše práce, jež na 
plenéru vznikly. Výstava potrvá až do konce září 
2016.                                              Účastníci plenéru.“
Je vidět, že lidé, které spojuje láska k výtvarnému 

O tom, že i letos byli účastníci tohoto setkání umění, oceňují vstřícnost a pomoc vedení muzea, 
amatérských výtvarníků se vztahem k našemu které jim vychází již mnoho let vstříc již poskytnutím 
městu s organizací a průběhem plenéru spokojeni, zázemí pro slavnostní zahájení, představení progra-
nejlépe vypovídá poděkování, které za všechny mu. 
přinesla do redakce paní Bohuslava Juklová. V seznamu téměř desítky letošních účastníků se 
„Rádi bychom poděkovali paní Soně Dedíkové, mezi tradičními hosty našla jména nováčků z řad 
ředitelce čáslavského muzea, a jejím spolupracov- bývalých studentů i pedagogů zdejšího gymnázia a 
níkům za pomoc při organizaci již čtrnáctého střední odborné školy pedagogické.  
malířského plenéru, který se zdárně uskutečnil ve Tak na shledanou na příštím malířském plenéru!  zn

ČTRNÁCTÝ MALÍŘSKÝ PLENÉR

NEOBYČEJNÁ 
VÝSTAVA
Čáslavská výstavní síň městského muzea a knihovny 
na Žižkově náměstí od 15. srpna až do 11. září patří 
výstavě, nazvané „Pozdní český symbolismus v 
grafické tvorbě 1. poloviny 20. století“. 

Uvedená výstava přináší do našeho města díla 
takových autorů, jakými jsou František Bílek, Felix 
Jenewein, Josef Hodek, František Kobliha, Jan 
Konůpek, Josef Váchal, Maxmilián Švabinský a 
další... 

V úvodu vernisáže výstavy promluvil výtvarník, 
sběratel a kustod Pražské grafické sbírky DRIT, pan 
Pavel Hlavatý. Ten nejprve ocenil poměrně bohatou 
účast místních milovníků umění na zahájení této 
kulturní akce a pohovořil také o významu Pražské 
grafické sbírky, která v současné době zahrnuje 
kolem pětadvaceti tisíc větších i menších děl 
významných českých i světových autorů. 

Výstava Pozdní český symbolismus je jednou z 
pěti ucelených výstavních komplexů, mezi něž dále 
patří například celosvětově známá výstava 
Současná světová grafika či ucelený komplex tisíce 
nejkrásnějších exlibris světa dvacátého století a 
další. 

„Výstava, na kterou se díváte, projela skutečně 
celou Evropu, byla instalována také například v 
největších galeriích ve Francii, v příštím roce v 
únoru ji budou moci obdivovat v Chomutově a 
odtud poputuje do Itálie,“ vyzdvihl Pavel Hlavatý. 

„Dnešní občan má tři hlavní činnosti - čte 
časopis Kaufland, kde hledá slevy, hodně griluje a 
telefonuje. Na umění mu tedy již čas nezbývá. Jsem 
proto rád, že vy jste si ten čas našli,“ řekl mimo jiné. 

Nejen Pavel Hlavatý, ale i všichni ostatní 
organizátoři věří, že na expozici, kterou je nyní 
možné vidět v čáslavské výstavní síni, si najde čas 
ještě mnoho dalších místních obyvatel. Vždyť vidět 
díla tolika významných autorů přímo v Čáslavi 
rozhodně není běžnou záležitostí. Výstava je 
prodejní a všichni jsou srdečně zváni.                     zn

Měl jsem tu čest se znát s Maxem Švabinským, chci říci, že jsem rád, že je Vás 
tu tolik, protože jsem tu zažil i vernisáž, kdy tu vystavoval německý grafik 
Brener a bylo tu asi patníct lidí. Měl jsem takovou dost špatnou přípravu, 
protože Brener je v tuto chvíli v Evropě představován jako špička, už před 35 
lety byl na špičce. Tak jsem se bál, že tu dnesk ataky bude málo lidí. Tak 
promluvím k tomu zbytku čáslavských, ale je vás tu dost
Pražská grafická sbírka, kde dělám se svojí ženou jakéhosi kustoda neboli 
starám se o ni, je sbírkou čtyř sourozenců, z nichž dva žijí delší dobu mimo 
republiku a jeden tady. Kdysi hledali někoho, kdo by se o sbírku staral a já jsem 
byl ve správném čase na správném místě a oni mě přizvali. Protože to, co tady 
ta sbírka prezentuje tak to vlastně my sbíráme ve své soukromí, takže se 
doplňujeme. Mám manipulační dispozice, čili to, co prodáme, kupujeme za to 
další věci a ta sbírka kvalitativně roste. Jinak disponuje asi 25000 grafikami, což 
v československu bylo sběratelství na vysoké úrovni. Kdysi každý lékař hrál na 
housle a sbíral umění. Když byl  ministr pan Stráský, tak byl rád, že když byl 
pod Mont Everestem, že tam většina restaurací byla obsazena českými lékaři – 
stejně jako moje zkušenost z Norska. 
Pražská grafická sbírka disponuje takovými pěti výstavními komplexy, budu je 
jen jmenovat. Je to tento pozdní český symbolismus, pak je to Franco 
Bairos 1866 – 1924 rakouský grafik, který se zajímal erotikou a myslím, že se 
jedná o jednu z největších osobností kolem erotiky v Evropě a z toho je teď 
výstava ve vesničce – říkám ji ani ne středisková – je to Drážkov u Sedlčan a 
tam na vernisáž přiško 100 lidí. Jak by také ne, když 3 km odtamtud má Karel 
Roden zámek a na všechny vernisáže chodí a na tu vernisáž přijel i další náš 
kamarád Radim Uzel, který většinu takových výstav zahajuje, prootže je nejen 
velmi dobrý porodník, ale také bavič, ještě lepší bavič, než ten známý sexuolog 
doktor Plzák. Další komplex, se kterým jezdíme po světě i do Číny  Japonska je 
současná světová grafika, kde na výstavě nabízíme kolem tisíce kusů a 
potom je takový další ucelený komplex tisíce nejkrásnějších ex librisů světa 
dvacátého století a ta výstava má podtext Od Gustava Klimta přes Maxe 
Klingera až po Algina Brunovského. Teď je momentálně doma, vrátila se z 
Polska. 
Tato výstava, na kterou se díváte, tak ta projela skutečně celou Evropu, byli 
jsme ve Francii ne v lokálních galeriích, ale v galeriích největších, jako je třeba 
Mediatek v Messu ? Nebo jinde, kde je bienále malé grafiky a přitom bienále 
jsou takové bloky výstavní, takže hlavní sál, kde se odehrávala vernisáž celého 
bienále, tak v tom hlavním sále jsme se sešli tak, že polovina sálu byl Picaso a 
polovina český symbolismus nebo poetismus a ta výstava tam velmi dobře 
uspěla. Výstava bude příští únor v Chomutově a v létě v jednom italském 
zámku. 
Jsem rád, že vás přišlo tolik, protože opticky, pokud se díváme na umění a 
čteme takové položky, jako 23 milionů myslím obraz France Kupky, konečně se 
prodal Lada za milion v aukci, což kvituji, protože málokterý národ má tak 
vynikajícího grafika jako byl Lada, takže ono to vypadá, že to umění je na tom 
velmi dobře, ale mně se jeví, že na tom není tak dobře. Dnešní občan má tři 
hlavní činnosti – že hodně čte – čte takový časopis, který se jmenuje Kaufland a 
kde hledá slevy. Potom hodně griluje a potom hodně telefonuje, takže pak mu 
nezbývá na to umění dost času. Navíc veškerá média – například stanice ART, 
tak když se díváte na ten noční blok, tak i na tom ARTu je preferována hudba a 
teď si připadám jako barbar, protože jsem se díval na jediný muzikál  Hrabě 
Monte Christo a nevydržel jsem u toho. Současný občan je nastaven na to, aby 
začínal vnímat kulturu v té pozici, že is u toho lehne doma u televize nebo si 
zajede do Prahy a podívá se namuzikál, který má peníze na to, aby se neustále 
prezentoval a byl stále na prvním místě. 
Já jsem tady nakousl pojem sběratelství – to je taková věc, kterou se zabývá 
určitá kategorielidí, kteří se například zamiluí do grafiky a začnou ji sbírat, ale 
ne tak, že s ní zaplňují stěny, ale ty stěny jsou již obvykle zaplněny dědicky 
získanými obrazy od rodičů, případně prarodičů a s nimi nelze za jejich života 
hýbat, takže stěny jsou plné. A pak následuje to sběratelství, kdy si člověk 
pořídí plochu a občas si koupí třeb aMaxe Švabinského nebo dalšího a občas si 
k tomu sedne a má z toh oradost. Sběratelství u nás – těch lidí, kteří sbírají 
grafiku je málo, existuje v tomto státě dost silná organizace, která má v 
Chrudimi svoje centrum, což jsou sběratelé malé grafiky, které se říká xe libris, 
čili knižní značky. Ta instituce naše je stará víc než 100 let, jsme asi 
nejkošatější organizací na světě, protože máme asi 400 členů a další sbírají 
také. Protože sám sbírám a sám je také dělám – jsou tu zastoupeny od všech 
autorů, od kterých jsou tady velké grafiky. Knižní značka byla důležitá v době, 
kdy kniha byla vzácná, bylo třeba ji poznačit, takže majitel si tam lepil ex libris – 
jméno Tak před 60 – 70 lety toto bylo eliminováno, protože kniha byla levná a 
nastoupila razítka. Takže před těmmi 70 lety se ex libris změnil ve sběratelský 
materiál, který se mění na setkání, na kongresech, takže se vrací domů a má 
třeba 100 originálů grafik. Ty jsou cenově rychle nahoru, já jsem si prvního 
Váchala koupil před let za 3 koruny, dnes se pohybuje od 900 do 2000. 
Nejdražší ex libris na trhu jsou od Albína Brunovského – můžete se podívat na 
internetu se prodávají ex libris, čili obrázky 10x12 cm za 35 000 korun, když 
jsem to viděl, omdlel jsem. 
Hovořit zde o autorech je v podstatě zbytečné, protože všichni autoři zde mají 
takové – Josef Váchal, s tím jsem se setkal asi dva roky před smrtí – jeho 
tvorba je vyznáním spiritismu, okultismu, mysticismu i satanismu, ale ten český 
satanismus je spíše z kategorie pohádek, kdy ten čertík je trochu i pozitivní. 
Váchal byl posedlý tvorbou Vytvořil 3000 grafik, 500 ex libris, spoustu tak 
zvaných příležitostných grafik, jako jsou svatební oznámení a tak dále, byl 
vášnivý malíř, řezbář... V době bývaého režimu nebyl u nás moc preferovaný, 
takže ty ceny byly velmi příjemné. Pak o něj začal být zájem, ceny šly velmi 
nahoru. Byl jsem u toho, kdy jehokniha Šumava, vyzdobená obrovským 
množstvím grafik i textu, pro který odléval svoje vlastní litery. Ta kniha byla 
prodána za 1 200 000 do Ameriky. 
Potom přeskočím k člověku,kterého si pamatuji z dob svého mládí. Je to 
Maxmilián Švabiský. U toho  jsem také byl v ateliéru a navštívili jsme Jana 
Zrzavého a ten nás vyhnal, jako studenti. Max Švabinský byl národní umělec, 
dostal cenu Klementa Gottwalda za portrét Julia Fučíka a začalo se na něho 
dívat jako na pro-partajního tvůrce. Je to velká chyba, protože MŠ vytvořil mezi 
kolem roku 1919 dílo, které je absolutně na nejvyšší úrovni. Tady je takový 
výpis zajímavých dat v životopise, kdy posbíral všechny možné cen ypo celém 
světě a po 89 roce je opět velmi vyhledávaným sběratelským artiklem. Já jsem 
se sem pokusil vloudit – i když ta výstava je nazvaná Český pozdní 
symbolismus, tak jsem sem přivezl Maxe Klingera, což je jeden z průvodních 
autorů toho hnutí, protože symbolismus není výtvarný směr, který by vešel do 
architektury, do všech kategorií kolem umění, byl to spíš směr, který působil jen 
v oblasti grafiky, malby a sochařství. Tak tento muž vedle řekněme Paula 
Gogéna a Vincnta vam Goga a některých dalších velkých umělců začal období 
symbolismu Je to v podstatě hnutí, kdy působení autora ve směru k divákovi 
tkví v tom, že autor používá symboly a vy byste je měli vnímat a měly by vás 
někam vést. 
Všichni jsou významní – František Koblika – dřevorytec, který českou grafiku 
posunul do světového koloběhu. Pak tu jsou vstupy – Josef Hodek – dřevorytec 
a velký malíř. 
Naše výstavy jsou trochu osvětové a i když je to nemilé slovo, tak 

Pavel Hlavatý

stránka 20 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 9/2016  



MUDr.
Martin Novák
ředitel nemocnice

Vážení čtenáři, 

prázdniny skončily, mnohým z Vás již zůstaly na dovolenou jen vzpomínky. Věřím, že jen ty krásné, nenarušené 
žádnou nepříjemnou událostí. Nemocniční listy však nekončí, stejně jako náš zájem předávat Vám informace z 
nemocnice a přinášet aktuální témata. Máme k dispozici výsledky průzkumu agentury ppm factum research 
pro Diabetickou asociaci, z kterých vyplývá, že pouze 56 procent obyvatel ČR si uvědomuje závažná rizika dia-
betu, proto jsme se rozhodli toto zdravotní téma zařadit.
Dnes se také podíváme za narozenými miminky a jejich maminkami, které se s námi podělily o své dojmy z naší 
porodnice. 
Na jaře jsme připravili anketu pro hospitalizované pacienty, najdete ji na našich webových stránkách. Brzy při-

pojíme i anketu pro ambulantní pacienty. Víme, že pro některé z Vás je vhodnější forma klasická, tedy dotazníkový list, který Vám bude předán na každém od-
dělení. Velmi nás zajímá Váš názor a připomínky. Je pro nás důležité být s Vámi v kontaktu a na základě Vašich vyjádření trvale posunovat služby na vyšší úro-
veň. 
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Diabetes mellitus (cukrovka), rizika one-
mocnění, léčba a prevence

Diabetes 2. typu

Onemocnění cukrovkou, 

Diabetes 1. typu

stupné destrukci buněk odpovědných za sekreci pohyb. Při dobré spolupráci pacienta a lékaře, re-
inzulinu. V konečném stadiu onemocnění je přítom- spektování léčebného režimu, je možné úspěšné 
na úplná závislost na podávání inzulinu podkožními zvládnutí nemoci a zapojení se do běžného života 

jsou pojmy, které Vám vysvětlí primářka MUDr. injekcemi. Tento typ onemocnění je spojen nejčas- bez výraznějších omezení.
Miroslava Tvarohová a MUDr. Kateřina Mazáčková z těji s mladším věkem, možný je i vznik po třicátém 
diabetologické ambulance nemocnice. roce věku i později. Onemocnění nelze ovlivnit pre-

Pro vznik tohoto typu cukrovky je charakteris-MUDr. Miroslava Tvarohová – absolvovala stu- vencí, je prokazatelný vliv genetických faktorů. 
tická přítomnost snížené citlivosti tkání na účinky dium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, pra- Mezi klasické příznaky patří váhový úbytek, 
inzulinu a porucha inzulinové sekrece. Obě odchyl-covala na lůžkovém interním oddělení čáslavské nadměrná žízeň, časté močení, únava, protahované 
ky se v průběhu nemoci různě vyvíjejí a obě jsou do nemocnice. Po složení atestace z interního oboru se hojení ran, svědění kůže, u žen gynekologické potí-
určité míry ovlivnitelné režimovými, respektive lé-dále zaměřila na získání diabetologické specializace. že. Při včasném nerozpoznání onemocnění může 
čebnými opatřeními. Je nutné si uvědomit, že ke Je členkou České diabetologické společnosti. Díky dojít až k diabetickému komatu. Je nezbytné oka-
vzniku cukrovky 2. typu přispívají genetické dispozi-zkušenostem, vzdělávání a zájmu o diabetologii do- mžité zahájení terapie inzulinem, která trvá po celý 
ce, ale v současné době se o této nemoci hovoří jako sáhla vysoké odborné úrovně. Nyní pracuje v diabe- život, spolu s dalšími režimovými opatřeními, dieta, 
o nemoci z blahobytu. Nárůst diabetiků 2. typu je tologické ambulanci a současně ve funkci vedoucí-
alarmující, za dvacet let se v ČR počet pacientů s dia-ho lékaře geriatrického oddělení.
betem 2. typu zdvojnásobil. Obezita, malá fyzická MUDr. Kateřina Mazáčková – vystudovala 1. 
aktivita, nepravidelná a nezdravá strava, stres jsou lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Pečuje nejen o 
faktory přispívající významně ke vzniku onemocně-pacienty v diabetologické ambulanci, ale působí i na 
ní. lůžkovém interním oddělení. Zkušenosti čerpá na 

Nezbytná je prevence, zahrnující především pravidelných diabetologických seminářích, na kon-
snížení tělesné váhy, spojené se zdravým stravová-gresu ambulantní diabetologie a každoročních Dia-
ním a zvýšenou pohybovou aktivitou. V preventiv-betologických dnech.
ních vyšetřeních praktických lékařů by neměla chy-
bět kontrola hladiny krevního cukru nalačno, z žilní 

je způsobeno zvýšenou hladinou cukru v krvi, plazmy.
správnou regulaci cukru ovlivňuje hormon inzulin. Rizika nemoci představují závažný zdravotní 
Pokud hormon nedostatečně působí v cílových tká- problém ještě před jejím diagnostikováním. Jen 
ních či je ho v organizmu nedostatek, stává se příči- včasné zjištění zajistí úspěšnou léčbu a předejde 
nou vzniku onemocnění všech typů cukrovky, tj. 1. a těm nejtěžším komplikacím – poškození zraku, led-
2. typu, cukrovky v těhotenství a specifických typů vin, nervového systému, kardiovaskulárním one-
(jsou podmíněny například záněty slinivky břišní, mocněním.
jinými endokrinními chorobami,léky).

Příznaky onemocnění mohou v úvodu probíhat 
 velmi diskrétně, pacient dlouho nemusí pociťovat 

žádné subjektivní potíže, častý je náhodný nález Je autoimunitní onemocnění, kdy dochází k po-

tel.: 327 305 170
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Primářka, MUDr. Miroslava Tvarohová
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hyperglykémie. kosti, ale i tučná jídla mohou za zvyšování tělesné 
Léčba diabetu je zaměřena zejména na zpoma- hmotnosti.

lení pozdních komplikací diabetu. Medikace (table- · Diabetik může jíst neomezené množství 
ty nebo inzulin, případně kombinovaná léčba), je ovoce –  příjem ovoce ano, ale v kontrolovaném 
pacientům nastavována individuálně, s přihlédnu- množství, například ke svačině. Ovocem se diabetik 
tím k věku a ostatním zdravotním komplikacím. V nedojídá, lépe je navýšit zeleninovou porci.
diabetologické ambulanci dostane pacient dostatek · Co je DIA, je dietní – omyl, výrobky obsa-
informací a doporučení, zkušená sestra pacienty hují náhradní sladidla, která mají svoji maximální 
zacvičí v aplikaci inzulinu. denní dávku a nezanedbatelnou tučnost.

je  ročně diagnostikována asi u 6000 těhotných Diabetes mellitus patří mezi nejčastější civilizač-
žen. Jedná se o metabolickou poruchu, kdy je sníže- ní onemocnění. V České republice jím trpí téměř 
na schopnost slinivky reagovat na zvýšenou potře- 900 000 lidí a kolem 250 000 lidí o své chorobě neví. 
bu inzulinu. Podchycení a léčba jsou důležité pro Podle průzkumů Diabetické asociace ČR cukrovka 
matku i dítě. Neléčená cukrovka u těhotných žen zasahuje do života každého třetího člověka, nebo do 
přináší komplikace jako jsou vysoký krevní tlak, ja- života jeho blízkých. Náklady na léčbu diabetu v ČR 
terní poruchy, otoky, bolesti hlavy, průkaz bílkoviny tvoří podle odborníků minimálně 10% celkových 
v moči. U novorozenců vyšší porodní váha, přes 4 nákladů na zdravotní péči. Většina těchto peněz 
000 g, mezi vážné komplikace patří poruchy srdeční- směřuje na léčbu komplikací diabetu.
ho rytmu a dechové potíže, těžší průběh novoroze- · Přes 100 000 diabetiků má postižený zrak
necké žloutenky. Později mohou být diagnostiková- · 97 000 má chronicky postižené ledviny
ny lehké mozkové dysfunkce s poruchami chování, · Více než 40 000 trpí syndromem diabetic-
obezita, diabetes 2. typu. ké nohy

Léčba je založena především na dietetických · Riziko kardiovaskulárních příhod je až 5x 
opatřeních, na zdravém stravování s omezením jed- vyšší
noduchých cukrů. Sledované maminky zajišťujeme Od roku 2017 bude spuštěn Národní diabetologický 
glukometry k provádění samostatných měření. V registr, který pomůže sestavit reálný obraz o léčbě 
nezbytných případech zahajujeme aplikaci inzulinu. diabetu u nás. Jeho data prozradí, kde je v republice 
Po porodu dochází u většiny pacientek k úpravě hla- nejvíce lidí s diabetem, jak jsou staří, jak jsou léčeni 
diny glykémie k normě. a s jakým výsledkem, jaká je dostupnost péče. Bude 

tak možné naplánovat preventivní programy. Získa-
ná data by měla pomoci státu, pojišťovnám a léka-· Cukrovkou onemocní jen starý člověk – 
řům poskytnout diabetikům co nejlepší péči.celorepublikově pozorujeme posun onemocnění do 

nižších věkových skupin
· Kdo nejí sladké, nedostane cukrovku – Holčička Lea se narodila 1. 8. 2016 mamince 
omyl, sladké není podmínkou pro vznik onemocně- Leně z Kolína. Ve stejný den se z dcerky Nely radova-
ní, ale nadváha a obezita zvyšuje riziko. Nejen slad- la i maminka Hana z Čestína. Obě maminky si s námi 

povídaly o svých pocitech a hodnotily své rozhod-
nutí porodit své prvorozené děti v čáslavské porod-
nici. 

Paní Lena delší dobu zvažovala, nakonec si vy-
brala naši porodnici díky zkušenosti svých příbuz-
ných: „Rodila zde moje sestra a sestřenice, obě veli-
ce kladně hodnotily péči o matku a novorozeneckou 
péči. Jsem ráda, že jsem zde, lékařský i sesterský per-
sonál je velice vstřícný a ochotný. Všichni se snaží 
vytvářet příjemnou atmosféru, takové pohodové 
„prostředí domova.“

Paní Hana se cítí také spokojeně: „Porod vedl 
pan MUDr. Lukáš Tichý, on i porodní asistentka byli 
úžasní. Poporodní péče je naprosto v pořádku, velmi 
oceňuji pomoc a rady ohledně kojení, péče o mimin-
ko. Zájem a péče sestřiček o mne a Nelinku je maxi-
mální. Cítím přátelskou, dá se říci rodinnou atmo-
sféru.“

My přejeme Lee i Nele zdraví, štěstí a lásku, rodi-
čům také především zdraví a radost z jejich zdravých 
a krásných dětí. 

Gestační diabetes (těhotenská cukrovka) Alarmující statistika na závěr

Některé mýty spojené s diabetem

Návštěva porodnice
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Vážení čtenáři, přání zdraví a příjemných podzimních dní patří Vám všem.

MUDr. Kateřina Mazáčková

Nela

Lea
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V červnu a červenci roku 2016 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 
95 dětí, z toho 20 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 14 
místních občanů. Bylo uzavřeno 20 sňatků.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ZÁŘÍ

Před 100 lety dne 16. září 1916
se narodila naše maminka

paní

Anna Procházková

Vzpomínají synové Jaromír, 
Rudolf a Miloš s rodinami.

Poděkování 
Děkuji všem, kteří se dne 10. 6. 2016 přišli rozloučit s panem

Jiřím Novotným
                                                                                                      manželka

Dne 11. září uplyne 1 rok ode dne, 
kdy nás navždy opustil 

pan

Josef Horák

Stále vzpomíná syn s manželkou.

11. září slaví nádherné 91. narozeniny
paní učitelka

Všichni členové bohatě rozvětvené rodiny
přejí báječnou pohodu
a hlavně pevné zdraví.

Eva Marková

13. září uplyne 15 let
od úmrtí našeho milovaného manžela,

otce, dědečka,
pana

Františka Duchečka

S láskou vzpomínají 
synové Ivo a František s rodinami. 

Dne 18. září před 20 lety
zemřela po autonehodě v lékařské službě

naše drahá 
paní

MUDr. Marie Kunášková

Stále vzpomínají manžel s rodinou

Dne 8. srpna uplynulo 20 let, 
kdy nás opustil 

pan

Jindřich Beran

Stále vzpomíná manželka,
syn a obě dcery.

Byla jsi plná života, Tvá mysl plná snění a nikdo z nás se nenadál, 
jak rychle se vše změní...

Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz zůstává v nás.

Dne 25. 9. uplyne 5 let od chvíle, 
kdy beze slůvka rozloučení odešla 

naše dcera, paní

 

Stále vzpomínají rodiče,  
děti a sestry s rodinami a manžel. 

Ilona Trojková
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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

ZÁŘÍ

DUSÍKOVO DIVADLOMĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

Školní rok 2016/2017 v DDM Čáslav
Aktuální informace o nabídce zájmových kroužků naleznete na našich 

webových stránkách www.ddmcaslav.cz dne 31. 8. 2016 v odpoledních 
hodinách.

Přihlašování do zájmových kroužků bude ve dnech 1. 9. a 2. 9. 2016 v DDM 
v době od 9 do 17 hodin. V dalších pracovních dnech od 8 do 16 hodin.
Činnost zájmových kroužků bude zahájena v pondělí 19. září 2016.
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Foyer divadla - TEREZA Z DAVLE

Tereza z 
Davle.

Čtvrtek 15. září v 19:00 - YASMINA REZA: ART / Divadlo Bez zábradlí 

Pondělí 19. září v 18.00 KONCERT YVETTY SIMONOVÉ A MILANA DROBNÉHO

Spolek Třiatřicet ve spolupráci s Dusíkovým divadlem v Čáslavi, Městským 
úřadem Čáslav a firmou HOKA interier pořádají výstavu fotografií 

 
První rozsáhlá výběrová retrospektiva z celého autorčina díla a dosud největší 
výstava této autorky vůbec. Nad výstavou převzal záštitu senátor a starosta 
Čáslavi Ing. Jaromír Strnad. Výstava potrvá od 14. září do 30. října 2016.

Kolik pravdy, upřímnosti a tolerance unese přátelství? Solidní vztah tří přátel se 
ocitá na tenkém ledě ve chvíli, kdy si jeden z nich pořídí velmi drahý obraz. Co 
Marka, Borise a Ivana vlastně spojuje? Tahle otázka dokáže ty tři zavést pěkně 
daleko. Až téměř na konečnou jejich dlouholetého přátelství. Zdánlivě banální 
estetický spor se zvrhne v nesmírně vtipnou hádku o hodnotách života a 
podstatě skutečného přátelství. V současnosti jedna z nejslavnějších 
francouzských komedií posbírala snad všechny prestižní ceny ve Francii i v 
zahraničí. V režii Karla Heřmánka hrají: Karel Heřmánek, Josef Carda, Zdeněk 
Žák. Divadelní abonmá pro dospělé. 
Vstupné: 390, 350 Kč

Večer s populárními osobnostmi české hudební scény s názvem: DROBNOSTI. 
Vstupné: 250, 220 Kč

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ KERAMICKÉ DÍLNY 
SE ZÁSTUPCI MĚSTA ČÁSLAV 

Ve čtvrtek 15. 9. 2016 v 16 hodin v nové keramické dílně.
Vstup zadním vchodem hotelu Grand Čáslav. 

od 15. 8. do 11. 9. 2016 - PRODEJNÍ VÝSTAVA

od 2. 4. do 4. 9. 2016 - VÝSTAVA

13. 9. 2016 v 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

17. 9. 2016 od14.00 do 22.00 hodin - HAVELSKÉ POSVÍCENÍ

od 26. 9. do 23. 10. 2016 - VÝSTAVA

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA ČÁSLAV A PRAŽSKÁ GRAFICKÁ SBÍRKA DRIT 
si Vás dovolují pozvat na prodejní výstavu „POZDNÍ ČESKÝ SYMBOLISMUS V 
GRAFICKÉ TVORBĚ 1. POLOVINY 20. STOLETÍ“
F. Bílek, F. Jenewein, J. Hodek, L. Jiřincová, F. Kobliha, J.Konůpek, J. Váchal, M. 
Švabinský a jiní...
Výstava prací předních českých, světově proslulých grafiků . Všechny originální 
grafické práce lze zakoupit. 
Otevřeno: út - ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin

Městské muzeum a knihovna Čáslav ve spolupráci s Národním muzeem a Mgr. 
Štěpánem Rakem zve na výstavu ZKAMENĚLÁ MINULOST.
Výstava na počest 100. výročí narození čáslavského rodáka, profesora paleon-
tologie, Zdeňka Špinara.
Otevřeno: út 9 - 11 a 12 - 16 hodin, st - ne 9 - 11 a 12 - 17 hodin

Muzejní a vlastivědný spolek “Včela Čáslavská” ve spolupráci s Městským mu-
zeem a knihovnou Čáslav Vás srdečně zve na přednášku „VENKOVANÉ, MĚŠŤA-
NÉ A NIŽŠÍ ŠLECHTICI V OKOLÍ VILÉMOVSKÉHO KLÁŠTERA“  
Přednáší: Dr. Tomáš Somer

Staročeské posvícení - celým odpolednem vás provede hudební skupina Olym-
pic Revival. Pro děti je připravena pohádka a pro všechny spousta dobrého jídla 
a pití. Navštíví nás Karel IV. se svou družinou, uvidíte scénky ze středověkého 
života, středověké hry a jiné v podání skupiny Beřkovští ze Šebířova a potomci 
zlatého třmene. Součástí budou i řemeslné trhy.
Vstupné: děti do 3 let zdarma, od 3 do 15 let: 30,- Kč, dospělí: 50,- Kč
Vstupenka platná po celý den.
Přesný program bude upřesněn na plakátech, webu a facebooku.

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
Kateřina Smetanová, Josef Novák „DIALOG“
Vernisáž výstavy: 26. 9. 2016  v 17 hodin
Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin

v budově muzea Husova 291, Čáslav

Výstavní síň, Žižkovo náměstí 197 

na zahradě muzea (Husova 291, Čáslav)

Zváni jsou děti i rodiče i ostatní spoluobčané.

Cestovatelská přednáška RNDr. Ivo Šance, Csc. 
o putování za poznáním památek, přírody, lidí a současné 

společnosti Íránu, země plné kontrastů.

Pondělí 12. září v 17 hodin v přednáškové místnosti knihovny na Kostelním 
náměstí. 

ÍRÁN  
dnešek slavné perské říše



KINO MILOŠE FORMANA ZÁŘÍ

1. - 2. MATKY NA TAHU

3. - 4. OBR DOBR 3D

3. - 4. BUCHTY A KLOBÁSY

6. - 7. TAXI 121

8. - 9. SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON

10. DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D

10. - 11. ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ

13. - 14. SMRT VE TMĚ

15. - 16. BEN HUR

Film vypráví příběh mimořádně úspěšné matky prožívající zdánlivě dokonalý 
život, ale ve skutečnosti je díky neustálému stresu na pokraji zhroucení. Když 
už má všeho až nad hlavu, spojí se s dalšími dvěma nadmíru přetíženými mat-
kami a na dlouhé cestě za osvobozením od konvenčních povinností se v jejich 
čele oddává nespoutané svobodě.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Spielbergova novinka sleduje osud malé dívenky Sophie a laskavého obra zná-
mého jako Obr Dobr, jak se společně vydávají na dobrodružnou cestu, jejímž 
cílem je zajmout zlé lidožroutské obry, kteří pronikají do světa lidí. Česká verze.
Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Buchty a klobásy, první mládeži nepřístupný počítačem animovaný film, vyprá-
ví o skupině potravin, které se pod vedením odvážné uzeniny rozhodnou odha-
lit pravdu o své existenci, a o tom, co se doopravdy stane, když jsou vyvoleni a 
opustí supermarket.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Snímek Taxi 121 je českým thrillerem, inspirovaným skutečnými událostmi z 
roku 2014, kdy sériový vrah připravil o život tři pražské taxikáře. Oficiálně poli-
cie přičítá vraždy jedinému pachateli, který je však veřejnosti neznámý. Tragé-
die se stala impulsem k natočení thrilleru, který rychle vtáhne diváka do děje a 
nechá ho procítit celou škálu emocí od strachu, přes odvahu, až po naději. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

V lednu roku 2009 se svět stal svědkem „zázraku na řece Hudson", když kapitán 
„Sully" Sullenberger (Tom Hanks) nouzově přistál s poškozeným letadlem na 
ledových vodách řeky Hudson a zachránil tak život 155 pasažérů na palubě leta-
dla. Přestože veřejnost a média mluvila o ojedinělém činu dokazujícím jeho 
letecké dovednosti, probíhající vyšetřování hrozilo zničit jeho pověst a kariéru.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Scratova epická honba za nepolapitelným žaludem jej katapultuje do vesmíru, 
kde náhodně spustí sérii kosmických událostí, které transformují a ohrozí ledo-
vý svět. Aby se zachránili, musí Sid, Manny, Diego a zbytek skupiny opustit svůj 
domov a vydat se na výpravu plnou dobrodružství. Česká verze.
Mládeži přístupno. Vstupné: 130, děti 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Dramatický příběh o kopáčích vltavínů, pro něž se ilegální těžba těchto polod-
rahokamů stala nekontrolovatelnou vášní, ale i způsobem obživy...
Propletenec přátelství, zrady, lásky a zklamání nás zavede do společnosti nele-
gálních prospektorů, kteří se pohybují za hranicí zákona a ve střední Evropě 21. 
století žijí svůj sen o nezávislosti a svobodě – až do hořkého vystřízlivění.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Tři teenageři. Money, Alex a Rocky se doslova živí perfektně naplánovaným 
vykrádáním domácností. Jejich dalším cílem se stane samotářský slepec, který 
ve svém domě ukrývá milióny. Rozhodnou se využít mužovy indispozice a vlou-
pou se k němu do domu v průběhu noci. Všechno jde jako po drátkách, dokud 
se na scéně neobjeví onen slepec. V momentě kdy jsou zamčeni v jeho domě, 
se karta obrací. V neprostupné tmě se slepý muž se záhadnou minulostí rychle 
stává pánem situace. Teenageři se rázem ocitají v boji o holý život. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Příběh potomka významného knížecího rodu z Jeruzaléma, jehož adoptivní 
bratr Messala, vysoce postavený příslušník římské armády, ho křivě obviní ze 
zrady. Jeho rodina včetně milované manželky skončí ve vězení a on sám je zba-
ven majetku a odsouzen k doživotním galejím. Po třech letech strávených na 
moři se Ben-Hur vrací do vlasti s jedinou myšlenkou - pomstít se Messalovi za 
všechna příkoří, které mu způsobil. 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

17. TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 3D

17. - 18. DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ

20. - 21. PRÁZDNINY V PROVENCE

22. - 23. VE JMÉNU KRVE

24. - 25. MŮJ KAMARÁD DRAK 3D

25. THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - THE TOURING YEARS

27. CAFE SOCIETY

28. - 29. SEDM STATEČNÝCH

30. NEŽ JSEM TĚ POZNALA

Co dělají domácí mazlíčci, když nejste doma? To se dozvíte v novém animova-
ném filmu od tvůrců filmu Já, padouch. Domácí mazlíčci tu budou páchat nej-
různější kousky. Kocour Koule uspořádá útok na ledničku plnou dobrot, andul-
ka si pustí videohru a pes Leonard přeladí a uspořádá domácí technoparty. Je-
nom věrný Max bude čekat, až se panička vrátí. Česká verze.
Mládeži přístupno. Vstupné: 140 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Trvalo to trvalo, ale nejslavnější single holka na světě je konečně zpátky mezi 
námi. Podle názvu to sice vypadá, že se na ni konečně usmálo štěstí, ale to by 
nebyla Bridget, kdyby takový prostý akt, jakým je třeba početí, neprovázely 
znepokojivé otázky. Například ta, kdo je OTCEM... Česká verze.
Mládeži  do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Vojta Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek se po zimní komedii Padesátka vra-
cí na plátna kin s komedií Prázdniny v Provence. Režisér Vladimír Michálek je 
obsadil do rolí tří kamarádů a členů hudební skupiny, kteří utečou před svojí 
manažerkou až do slunné Francie. Trochu se poflakují, hodně si užívají a taky 
potkají krásnou a sympatickou dívku, která umí lámat srdce. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Mel Gibson se ve filmu Blood Father představuje v roli bývalého člena motocy-
klového gangu "Hells Angel" Johna Linka, kterého právě propustili z vězení. 
Svobodu si ale neužije příliš dlouho - jeho 16letá dcera Lydie se dostane do pro-
blémů s drogovými dealery. Lydie si na útěku před nimi neví rady, a tak se roz-
zavolat otci, jenž není jen motorkář, ale i bývalý opilec a narkoman.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Dlouhá léta udivoval starý řezbář, pan Meacham (Robert Redford), děti ze sou-
sedství pohádkami o divokém drakovi, který žije hluboko v lesích severozápad-
ního pobřeží Spojených států. Pro jeho dceru Grace (Bryce Dallas Howard), 
správkyni v místním národním parku, jsou jeho příběhy jen divokými historka-
mi... dokud nepotká malého Peta (Oakes Fegley). 
Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Oscarový režisér Ron Howard (Apollo 13, Da Vinciho kód, Rivalové, Inferno) 
přinese na filmová plátna příběh kapely, která změnila svět - THE BEATLES.  
Film přinese exkluzivní rozhovory s členy skupiny a také doposud nezveřejně-
né záběry z let let 1962 - 1966.
Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Bobby (Jesse Eisenberg) žije s věčně se hašteřícími rodiči a bratrem Benem (Co-
rey Stoll). Bobbymu je jasné, že potřebuje změnit prostředí. Odlétá do Holly-
woodu, kde začne pracovat jako poslíček pro strýčka Phila (Steve Carell), který 
je agentem filmových hvězd. Na první pohled se zamiluje do strýcovy půvabné 
asistentky Vonnie (Kristen Stewart). Problém je, že Vonnie má vážný vztah, ale 
nic netrvá věčně ... Režie: Woody Allen.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Antoine Fugua přináší na plátna kin moderní vizi klasického příběhu sedmi sta-
tečných. Městečko Rose Creek neustále ohrožuje banda lotrů průmyslníka 
Bartholomewa Boqua (Peter Sarsgaard), který se v honbě za ziskem nezastaví 
před ničím. Obyvatelé pod vedením Emmy Cullenové (Haley Bennett) se roz-
hodnou požádat o pomoc sedm mužů, pro které žádné zákony neplatí. 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Louise ví, že se jí líbí práce v bistru, a ví, že možná nemiluje svého přítele Patric-
ka. Will zase po dopravní nehodě ztratil chuť do života. Ví, čím byl kdysi a 
všechno se mu nyní zdá nepodstatné, a také přesně ví, jak s tím skoncovat. Zato 
neví, že Lou mu vtrhne do života jako náhlá bouře. A ani jeden z nich neví, že 
jeden druhého navzájem navždy změní...
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.
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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 

.

spolehlivého ŠEFKUCHAŘE či ŠÉFKUCHAŘKU 
s nadšením pro gastronomii a prokazatelnými 

zkušenostmi s vedením kuchařského týmu 

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

NÁSTUP MOŽNÝ OD: 1. 11. 2016.

Životopisy zasílejte nejpozději do 18.9.2016 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  

NOVĚ OTEVŘENÝ 
SECOND HAND

pro děti i dospělé

Těšíme se na Vás!

Těsnohlídkova 1540, Čáslav
(3. panelový dům za Penny - vchod zezadu)

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 16:00 
     So: 8:30 - 11

Prodám rekreační chatu 
s možností celoročního užívání
se zahradou o celkové výměře

2659 m2 na okraji Golčova Jeníkova
Dobrý stav, cena 1 450 000 Kč.

kontakt - tel.: 603 469 073
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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

 
Požadujeme fyzickou zdatnost a časovou flexibilitu.
Pracoviště v Čáslavi. Informace na tel. 724 896 134

Eurowild s.r.o. se sídlem v Čáslavi
přijme brigádníky na vykládky a nakládky kamionů.



VARIEL, a.s., 
Průmyslová 1034, Zruč nad Sázavou
přijme vhodné kandidáty na pozice

Svářeč do vícesměnného provozu

Dělník pro interní montáž

Požadujeme:
 ·zkoušky 
 ·praxi
 ·znalost výrobní výkresové dokumentace

Nabízíme:
 ·nadstandardní platové podmínky

Požadujeme:
 ·manuální zručnost

Nabízíme:
 ·výhodné platové podmínky odpovídající výsledkům práce
 ·možnost profesního růstu
 ·průběžné vzdělávání v oboru
 ·systém zaměstnaneckých výhod
 ·perspektivní zaměstnání ve stabilní společnosti
 ·zajímavá, různorodá a zodpovědná pracovní činnost
 ·práci na hlavní pracovní poměr
 ·zajímavá pracovní doba
 ·týden dovolené navíc
 ·možnost okamžitého nástupu

Kontakt: Ing. Stoklasová, tel. 327 536 202, 606 622 466

2Pronájem prodejních prostor (170m ) 
a skladových prostor (40m ) 
na hlavní ulici Jeníkovská 266, Čáslav. 

2

www.soner.cz

GRAFICKÁ TVORBA
TVORBA WEBŮ

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY  

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi dorazíme až za Vámi.

Protože reklama prodává...

 

Mobil: 732 111 700 (sms please) 

Výuka angličtiny Mgr. Petr Milota 

Nabízím výuku angličtiny pro firmy 

a veřejnost v Čáslavi a okolí 

- Ekonomika, finance, obchod 
- Technicka angličtina, výroba, logistika, kvalita 
- Umění a hudba
- Politika a mezinárodní vztahy 
- Doučování dětí a dospělých 
- Všechny úrovně, 
- Individuální a kolektivní výuka

Mail: jazykymilota@seznam.cz

Nabídka pracovního místa

Požadujeme:
- vyučení
- výhodou oprávnění na VZV a traktor
Nabízíme:
- nástup IHNED
- dvousměnný provoz
Benefity: sleva na firemní výrobky.
Pozice vhodná pro ženy, 
osoby se zdravotním postižením (OZP), absolventy
Kontakt: paní Martincová, 
telefon 327304326, mobil 725454457 , 
email: martincova@zenit-caslav.cz 

Manipulant VZV

Pronájem možný od 1. 1. 2017 
Info: realitycaslav@seznam.cz
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Program na září 2016 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

3. září - sobota - KUTNOHORSKÝ VANDR

10. září - sobota - HOUBAŘSKÝ POCHOD

17. a 18. září -  ZÁJEZD ŠUMAVA 

24. září - sobota - ČERTOVY HLAVY

 Trasa: K. Hora město - NS Vrchlice - 
Bylany - Přítoky - K. Hora m. 13 km. Odjezd v 8:52 hod. (R) z Čáslavi, návrat v 
15:03 hod. Vedoucím je Ing. Zbyněk Němec.

 Trasa: Bahno - Sidonský les - r. Vidlák - 
r. Svěcený, /oběd/,  Předbořice. 10 km. Odjezd v 8:52 hod. (R) z Čáslavi, návrat 
15:03 hod. Vedoucím je Zdeňka Matysová.

 Odjezd 17. 9. v 7:52 hod. z autobusového 
nádraží, návrat 18. 9. do 20:00. 
Program 1. den - túra: Prášilské jezero /1. sk/, Poledník /2. sk/
Program 2. den - túra: Antýgl - Čeňkova pila - přejezd do Německa a lanovkou 
výjezd na Velký Javor (cena 12 eur)
Ubytování: Zadov, hotel Churáňov, zajištěna večeře a snídaně

 Trasa: Štětí - Čertovy hlavy - Liběchov. 14 km. 
Odjezd 6:52 hod. (R) z Čáslavi, návrat v 17:03 hod. Vedoucím je Zdena 
Šrámková. 

pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením a pro lidi s duševním 
onemocněním. Nabízíme již tradiční kurz vaření, kurz jak trávit volný čas, v 
němž jezdí uživatelé na výlety a učí se plánovat si svůj volný čas, kurz počítačů, 
na němž se uživatelé mohou učit psát na klávesnici, ale také například 
vyhledávat na internetu věci, které je zajímají, nebo kurz hospodaření s 
penězi. Některé kurzy probíhají skupinově a některé individuálně. Zvažujeme 
otevření nových kurzů, např. cvičení nebo kurz angličtiny. Kurzy jsou zdarma. V 
případě že vás zaujala tato nabídka, neváhejte zavolat nám na toto číslo: 773 
391 190 nebo 327 312 307, nebo na email kutnahora@rytmus.org

Součástí tréninkového programu na stadionu 
v Kutné Hoře jsou 2 přátelská utkání 

- 1.9.2016 HC Žabonosy - v KH 20:30
- 7.9. 2016 HC Ledeč - v Ledči od 16:30

 SEZONU ZAHAJUJEME ATRAKTINÍM DERBY S KUTNOU HOROU  
11.9.2016 V 17:30 NA ZIMNÍM STADIONU V KUTNÉ HOŘE 

ZAHÁJENÍ SEZONY A TÝMU HC ČÁSLAV

A TÝM Týmu čáslavského ,áčka' pod vedením hlavního trenéra Jiřího Anto-
še se samotný vstup do nové sezóny vydařil. V prvním kole Divize C čáslavští fot-
balisté udolali tým FK Pardubice B. Celý zápas rozhodla hlavička Jiřího Růžičky.                         

FOTBALOVÝ KEMP Ve dnech od 15. do 19. srpna na fotbalových trávnících v 
areálu Vodranty probíhal fotbalový kemp. Akce byla pořádána čáslavským fot-
balovým klubem pod záštitou Komise mládeže Středočeského krajského fotba-
lového svazu.

Kemp, jehož stěžejní myšlenka se nesla v duchu podpory sportu a v hledání 
nerozvinutého talentu začínajících hráčů a hráček bez ohledu na jakoukoliv klu-
bovou příslušnost, zahájilo 41 dětí. Ačkoliv se jednalo o událost, jejímž stěžej-
ním bodem byla kopaná, pestrý a nabitý program obsahoval také jak jiná odvět-
ví sportu jako například atletický víceboj, ve kterém mladí sportovci poměřili 
své síly ve čtyřech disciplínách (sprint, hod míčkem, skok do dálky a běh na 800 
m), tak regeneraci a zábavu na zdejším koupališti. 

Dětem se věnovali zkušení trenéři klubu FK Čáslav nebo trenér mládeže 
Středočeského krajského fotbalového svazu Milan Kormaník.

RYTMUS OPĚT OTEVÍRÁ NOVÉ KURZY
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GRAFICKÁ TVORBA
TVORBA WEBŮ

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY  

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi dorazíme až za Vámi.

Protože reklama prodává...
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Protože reklama prodává...

Neváhejte nás kontaktovat. 
Rádi dorazíme až za Vámi.


