
16. městský ples přinesl
dobrou zábavu 

2 | 2016

O událostech ve městě Čáslav

Rekonstrukce porodnice
je dokončena

Vzpomínka na profesora
Aleše Veselého

ÚNOROVÉ 
KARNEVALY 
PŘICHÁZEJÍ



stránka 2 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 2/2016  



usnesením č. 437/2015

usnesením č. 449/2015

usnesením č. 438/2015

usnesením č. 439/2015

usnesením č. 450/2015

usnesením č. 440/2015

usnesením č. 441/2015

usnesením č. 451/2015
usnesením č. 442/2015

usnesením č. 443/2015 usnesením č. 452/2015

usnesením č. 453/2015
usnesením č. 444/2015

usnesením č. 454 /2015

usnesením č. 445/2015 usnesením č. 455 /2015

usnesením č. 456 /2015

usnesením č. 457 /2015

usnesením č. 458/2015

usnesením č. 446/2015
usnesením č. 459 /2015

usnesením č. 460/2015

usnesením č. 461 /2015usnesením č. 447/2015 

usnesením č. 462 /2015

usnesením č. 463 /2015usnesením č. 448/2015

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout ky Odboru správy majetku města jednáním s vlastníky pozemku p.č. 609/31 o 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnese- zřízení věcného břemene osobní služebnosti.
ním č./2015 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Čáslavi č. 2/2015, o  schválila smlouvu o zřízení služebnosti - inženýrské sítě 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, k pozemkům p.č. 1622/1, p.č. 1622/5 a st.p.č. 500 zapsaných u Katastrálního 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 10001 pro 

 schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi Městem obec a k.ú. Čáslav pro oprávněného Českou telekomunikační infrastrukturu 
Čáslav a firmou Vltava – Labe – Press a.s. České Budějovice ve znění dle důvo- a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 za účelem pokládky komuni-
dové zprávy. kačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením 71010-007733 

1) schválila zahájení zadávacího řízení významné VPI_Čáslav, Táborská v jejímž rámci bylo přemístění podzemního kom. vedení 
veřejné zakázky na stavební práce „ Zastřešení ledové plochy včetně dostavby veřejné kom. sítě, kterým jsou HDPE trubky pro optický kabel + metalické 
zázemí“ v Čáslavi formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o kabely, pro stavbu nekryté ledové plochy, za cenu  14 500 Kč + DPH.
veřejných zakázkách v platném znění a 2) doporučila Zastupitelstvu města  schválila zřízení věcného břemene – osobní služebnos-
Čáslavi, aby v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o ti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 972/9, p.č. 873/1, p.č. 2292, p.č. 1205/22, 
veřejných zakázkách v platném znění přijalo usnesení následujícího znění: p.č. 2042, p.č. 956/16, p.č. 873/53, p.č. 2291, p.č. 2012/2, p.č. 1213/24 zapsa-
Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č./2015 schvaluje Odůvodnění ných na LV 10001 pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
veřejné zakázky podle § 156 odstavce 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora spočívající v právu uložení kabelového 
zakázkách v platném znění ve znění, které je přílohou důvodové zprávy. vedení, osazení kabelových skříní a provozování distribuční soustavy pro akci: 

 schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. „Čáslav – Balkán, obnova sítě NN, kabel 1 kv, demontáž vedení nn“ v délce 821 
50/2015 mezi Městem Čáslav a firmou Konstrukce a dopravní stavby, s.r.o., na bm, pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s., v 
akci: „Oprava ulice Jiřího z Poděbrad a Aloise Jiráska v Čáslavi“. souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého 6003455/01 ze dne 3.5.2011 a v rozsahu dle geometrického plánu č. 2818-
rozsahu „Oprava MK části ul. Jana Karafiáta a ul. Palackého, Čáslav“ byly 232/2015.
obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě výzvou k podání nabídky. schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu - 

 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého rekonstrukci silnice I/17 Čáslav - Koudelov  pro potřebu stavebního řízení mezi 
rozsahu „ Údržba travnatých ploch ve městě Čáslav v roce 2016“ firmu AVE CZ Městem Čáslav a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, závod Praha; - neměla námitek 
odpadové hospodářství s. r. o. Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, provozovna vůči projektové dokumentaci ke stavbě: „I/17 Čáslav - Koudelov“ pro potřebu 
Hejdof  1666, Čáslav. stavebního řízení

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého  schválila přidělení krizového bytu č. 12, v domě č. p. 
rozsahu „Oprava povrchu ve vnitrobloku za bytovými domy č. p. 1149 - 1152 640 v ul. Boženy Němcové paní O. Š., bytem Semtěš, za podmínek uvedených v 
včetně opravy přilehlého chodníku v ulici Jeníkovská, Čáslav“ byly obeslány důvodové zprávě.
firmy uvedené v důvodové zprávě výzvou k podání nabídky.  schválila prodloužení nájemních smluv stávajícím 

 schválila přidělení bytu č. 34 v č. p. 440 ul. Boženy nájemníkům v domech v ul. Filipovská 574, Boženy Němcové 640, Jiřího z 
Němcové 440, Čáslav a uzavření nájemní smlouvy, v tomto pořadí: 1. K.P., Poděbrad 936 v Čáslavi, dle důvodové zprávy.
Čáslav, 2. K.V., Čáslav, 3. J. F., Čáslav, za podmínek uvedených v důvodové  schválila čerpání rezervního fondu Mateřské školy 
zprávě. Čáslav, okres Kutná Hora, dle předložené žádosti.

 navrhla Zastupitelstvu města Čáslav schválit usnesení  vyslovila souhlas s odpisem pohledávek za neuhraze-
tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje prodej né faktury za rok 2013, za nezaplacené regulační poplatky za rok 2013 a s 

2 2pozemků st.p.č. 2909/3 o výměře 189 m , st.p.č. 2909/4 o výměře 125 m  za odpisem pohledávky za dlužníkem Nemocnice Kutná Hora, Městské nemocnici 
2 2 Čáslav, dle důvodové zprávy.cenu 1.000 Kč/m  a pozemky p.č. 2504/3 o výměře 391 m , p.č. 2505/4 o 

2 2 2  schválila smlouvu o dílo mezi Městem Čáslav a firmou výměře 5 m  a p.č. 2506/1 o výměře 71 m  za cenu 350 Kč/m  + náklady na 
PRIMA stavební a.s. Kutná Hora na veřejnou zakázku malého rozsahu „ Sanace realizaci prodeje do podílového spoluvlastnictví manž. Ing. J. a M.  K., bytem 
vlhkého zdiva ve výstavní síni Městského muzea a knihovny Čáslav“, dle Choceň, ve výši ideální 1/3, panu M. Š., bytem Praha 9, ve výši ideálních 4/15, 
důvodové zprávy.paní E. Š., bytem Vysoké Mýto, ve výši ideální 1/15 a paní JUDr. T. Š., bytem Ústí 

 schválila, aby pro veřejnou zakázku malého rozsahu nad Orlicí ve výši ideální 1/3, z důvodu dorovnání vlastnických vztahů k pozem-
„Dodávka rotomatu pro odbor vnitřních věcí“, byly obeslány firmy, uvedené v kům pod nemovitostmi v jejich vlastnictví. Pozemky jsou zapsané na LV 10001 
důvodové zprávě.pro obec a katastrální území Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

 vyslovila souhlas s přijetím věcného daru od Rady katastrálním pracovišti Kutná Hora.
rodičů při ZŠ Masarykova 357, dle předložené žádosti. schválila záměr Města Čáslav na pronájem části 

 schválila čerpání fondu odměn Domu dětí a mládeže pozemku st.p.č. 244/1 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
2 Čáslav, Jeníkovská 222, dle předložené žádosti.katastrálním pracovišti Kutná Hora o výměře cca 38 m  společnosti ElPe CZ, 

2  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout s.r.o., se sídlem Konviktská 291/24, Praha 1, za cenu 5 Kč/m /rok za účelem 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnese-vybudování třech parkovacích míst, dle určení pracovníků Odboru správy 
ním č./2015 schvaluje vyhlášení výběrového řízení pro zájemce o poskytnutí majetku města na místě samém, které vybuduje nájemce na své náklady s tím, 
úvěru z Fondu rozvoje bydlení na rok 2016 a podmínky výběrového řízení pro že budou dodrženy postupy pro výstavbu v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., 
zájemce o poskytnutí úvěru.Stavební zákon.

 schválila pronájem stavby nekryté ledové plochy na schválila pronájem: - pozemku p.č. 2441/6 o výměře 
2 2 pozemcích parc. č. 500, parc. č. 1622/1, 1622/22, 1622/5, 1627/3 a 2102 v k. ú. 11510 m  a části pozemku p.č. 1351/3 o výměře 290 m  vše v k.ú. Čáslav 

Čáslav firmě Čáslavská servisní s. r. o., IČ: 26489678, se sídlem Bojovníků za společnosti Agro Kluky, s.r.o., se sídlem Kluky 67 za cenu 7.500 Kč/ha/rok
2 2 Svobodu č.p. 1448, 286 01 Čáslav na dobu určitou od 16. 12. 2015 do 29. 2. - pozemku p.č. 2057 o výměře 866 m , pozemku p.č. 2056 o výměře 1238 m , 

2 2016 za podmínek uvedených v důvodové zprávě.části pozemku p.č. 1527/35 o výměře 11477 m , pozemku p.č. 2062 o výměře 
2 2  schválila ceník vstupů na otevřenou ledovou plochu 437 m  a části pozemku p.č. 2059/5 o výměře 2108 m  vše v k.ú. Čáslav ZDV 

dle důvodové zprávy.Krchleby, se sídlem Krchleby 1 za cenu 7.500 Kč/ha/rok.
 vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o zprostředko- neschválila záměr Města Čáslav na prodej pozemku 

vání mezi Městem Čáslav a firmou SFORP s. r. o., IČO: 04090373, za účelem p.č. 1991/5 a pozemku p.č. 673/7 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středo-
optimalizace distribučních sazeb pro Město Čáslav a jeho příspěvkové organi-český kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 10001 pro obec a katastrál-
zace, dle důvodové zprávy.ní území Čáslav z důvodu uvedeného v důvodové zprávě, a pověřuje pracovní-

 

 

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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usnesením č. 69/2015

usnesením č. 70/2015 usnesením č. 81/2015

usnesením č. 71/2015 usnesením č. 82/2015

usnesením č. 72/2015

usnesením č. 73/2015

usnesením č. 83/2015
usnesením č. 74/2015

usnesením č. 75/2015

usnesením č. 84/2015

usnesením č. 76/2015

usnesením č. 77/2015

usnesením č. 85/2015

usnesením č. 78/2015

usnesením č. 79/2015

vzalo na vědomí

usnesením č. 80/2015 usnesením č. 87/2015

usnesením č. 88/2015

 schválilo rozpočtové opatření č. 6/2015. Rekapitulace: vlastnictví. Pozemky jsou zapsané na LV 10001 pro obec a katastrální území 
upravené příjmy 250.593,09 tis. Kč, upravené výdaje 254.644,42 tis. Kč, Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti 
financování plus 4.051,33 tis. Kč. Kutná Hora.

 delegovalo svou pravomoc schvalovat rozpočtová  schválilo prodej části pozemku p.č. 2088/6 o výměře cca 
2 2opatření (§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění 100 m  a části pozemku p.č. 1728/24 o výměře cca 50 m  zapsaných na LV 

pozdějších předpisů) v období od posledního zasedání Zastupitelstva města 10001 pro obec a katastrální území Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočes-
Čáslavi v roce 2015 do konce kalendářního roku 2015, tj. V období od 15. 12. ký kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora manž. Ing. K. a Mgr. H. V., bytem  

22015 do 31. 12. 2015 včetně, na Radu města Čáslavi. Rozpočtová opatření Čáslav, za cenu 100 Kč/m  + náklady na realizaci prodeje z důvodu uvedeného v 
uskutečněná v tomto období dá Rada města Čáslavi na vědomí Zastupitelstvu důvodové zprávě, za účelem oplocení svého pozemku, jehož hranice končí ve 
města Čáslavi na jeho prvním zasedání v roce 2016. svahu.

2 schválilo rozpočet města Čáslavi na rok 2016 podle  schválilo nabytí pozemků p.č. 1728/1 o výměře 1039 m  
2předloženého návrhu. a p.č. 2088/8 o výměře 169 m  oba v k.ú. Čáslav, zapsaných na LV 12501 u 

 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Čáslavi č. Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora 
2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepra- úplatným převodem od podílových spoluvlastníků paní S. H., bytem Horky, ve 
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. výši ideální jedné poloviny a pana Ing. L. K., bytem Močovice ve výši ideální 

2 schválilo tyto termíny zasedání Zastupitelstva města jedné poloviny, za cenu 500 Kč/m  + náklady na realizaci prodeje do vlastnictví 
Čáslavi v roce 2016: 1. 2. 2016; 11. 4. 2016; 20. 6. 2016; 12. 9. 2016; 31. 10. Města Čáslav.
2016 a 12. 12. 2016  schválilo nabytí pozemku p.č. 1/2 v k.ú. Filipov u Čáslavi 

2 delegovalo pro rok 2016 zástupce města na valné o výměře 3667 m , zapsaného na LV 10055 pro obec Čáslav a katastrální území 
hromady společnosti MVE PLUS, s.r.o. se sídlem Hejdof 1666, Čáslav pana Ing. Filipov u Čáslavi u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním 
Jaromíra Strnada pracovišti Kutná Hora úplatným převodem za cenu 250 000 Kč + náklady na 

 delegovalo pro rok 2016 zástupce města na valné realizaci prodeje od pana P. S., bytem Praha 5 do majetku Města Čáslav.
2hromady společnosti VHS Vrchlice – Maleč, a. s. se sídlem v Kutné Hoře, Ku  schválilo prodej pozemku st.p.č. 178 o výměře 213 m , 

Ptáku 387, Kutná Hora pana Ing. Jaromíra Vítka zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovišti 
 delegovalo pro rok 2016 zástupce města na valné Kutná Hora na listu vlastnictví č. 10042 pro obec a katastrální území Žáky 

hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. se sídlem jednotlivým vlastníkům bytů v domě čp. 39 na st.p.č. 178 v k.ú. Žáky dle výše 
Žižkova ulice 832, Havlíčkův Brod pana Ing. Jaromíra Vítka. jejich podílu na společných částech na domě, zapsaných na LV 10110, za cenu 

 schválilo vyhlášení výběrového řízení pro zájemce o dle znaleckého posudku tj. ve výši 30 770 Kč + náklady na realizaci prodeje.
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení na rok 2016 a podmínky výběrového  zrušilo své usnesení č. 58/2015 ze dne 14. 9. 2015 a 
řízení pro zájemce o poskytnutí úvěru. schvaluje sepsání souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva pro ČR – 

 zrušilo své usnesení č. 55/2014 ze dne 15. 9. 2014 a své Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových k pozemkům st. p. č. 
usnesení č. 85/2011 ze dne 17. 10. 2011 z důvodu uvedeného v důvodové 2162/1 a st.p.č. 2162/2 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
zprávě. katastrální pracoviště Kutná Hora na LV 10001 pro obec a katastrální území 

 schválilo Plán společných zařízení k pozemkovým Čáslav.
úpravám v katastrálním území Močovice a části katastrálních území Krchleby u  zprávu FV o provedených kontrolách. Současně svým usnese-
Čáslavi, Čáslav, Třebešice, Kluky u Čáslavi a Vodranty, zpracovaný firmou GEO ním č. 86/2015 doporučuje vedení města projednat se společností Čáslavská 
Hrubý, s. r. o. servisní, s.r.o. další postupy ve věci trvalého dlužníka, FK Čáslav, a.s.

 schválilo na prodej pozemků st.p.č. 2909/3 o výměře  schválilo Odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 
2 2 2189 m , st.p.č. 2909/4 o výměře 125 m  za cenu 1.000 Kč/m  a pozemky p.č. odstavce 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, 

2 22504/3 o výměře 391 m , p.č. 2505/4 o výměře 5 m  a p.č. 2506/1 o výměře 71 které je přílohou důvodové zprávy.
2 2m  za cenu 350 Kč/m  + náklady na realizaci prodeje do podílového spoluvlast-  schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci 

nictví manželům Ing. J.a M. K., bytem Choceň, ve výši ideální 1/3, panu M. Š., státní podpory v oblasti investic pro rok 2016 vyhlášené Ministerstvem 
bytem Praha 9, ve výši ideálních 4/15, paní E. Š., bytem Vysoké Mýto, ve výši školství, mládeže a tělovýchovy ČR (program 133510 Podpora materiálně 
ideální 1/15 a paní JUDr. T. Š., bytem, Ústí nad Orlicí ve výši ideální 1/3, z technické základny sportu) na realizaci investiční akce „Zastřešení ledové 
důvodu dorovnání vlastnických vztahů k pozemkům pod nemovitostmi v jejich plochy včetně dostavby zázemí.“

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 7. 12. 2015 | Městské zastupitelstvo

Usnesení městské rady ze dne 21. 12. 2015 | Městská rada

usnesením č. 464/2015

vzala na vědomí usnesením č. 468/2015

usnesením č. 466/2015 usnesením č. 469/2015

usnesením č. 467/2015 usnesením č. 470/2015

usnesením č. 471/2015

  schválila rozpočtové opatření č. 7/2015. Rekapitulace: Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora, 
upravené příjmy 252.460,12 tis. Kč, upravené výdaje 259.330,08 tis. Kč, ČRS z.s., místní organizaci Čáslav, za cenu 10.000 Kč/rok, na dobu určitou od 1. 
financování plus 6.869,96 tis. Kč. 2. 2016 do 31. 12. 2018.

 zprávu o řešení vlastnických vztahů pod místními komunikace-  neměla vůči akci: „Reko STL RS Čáslav - u domova 
mi a svým usnesením č. 465/2015 vyslovila souhlas s postupem dle návrhu č. 3,  důchodců“ umístěné na pozemku p.č. 1958/7 námitek pro investora RWE 
uvedeném v důvodové zprávě. GasNet, s.r.o.

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti  na 
inženýrské sítě na pozemku p.č. 1958/7 zapsaného na LV 10001 pro obec a k.ú. pozemcích p.č. 612/8, p.č. 1986/22, p.č. 1986/23, p.č. 1986/24 a p.č. 2120 
Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti zapsaných na LV 10001 pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro 
Kutná Hora spočívající v právu provozování distribuční soustavy pro akci: Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora spočívající v právu 
„Čáslav – Nazaret p.č. 312/18 knn, úprava vedení nn“ v délce 85 bm, pro provozování distribuční soustavy pro akci: „Čáslav - kabelové vedení VN 22kV“ 
oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s., v souladu se v délce 101 bm, pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distri-
smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-6017306/1 buce, a.s., v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břeme-
ze dne 24. 9. 2014 a v rozsahu dle geometrického plánu č. 2851-750/2015, tj. ne č. IV-12-6002939/02 ze dne 8. 8. 2007 a v rozsahu dle geometrického plánu 
ve výši 1.700 Kč + platná sazba DPH. č. 2865-1222/2012, tj. ve výši 2020 Kč + platná sazba DPH

 schválila záměr města Čáslav na pronájem pozemků  schválila záměr města Čáslav na pronájem nebytových 
2pod vodní nádrží Měděnice, a to  p.č. 2073/2 o výměře 2097 m , p.č. 1653/1 o prostor č. 2 o velikosti 210 m2 v přízemí budovy čp. 74 nám. Jana Žižky z 

2 2 2 Trocnova, Čáslav za podmínek uvedených v důvodové zprávě.výměře 210 m , p.č. 1653/4 o výměře 42 m , p.č. 1653/10 o výměře 25 m , p.č. 
2 2  schválila zproštění placení nájmu paní Lidmile Drbo-1653/12 o výměře 11874 m , p.č. 1653/16 o výměře 865 m  a p.č. 1653/17 o 

2 hlavové, od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 po dobu rekonstrukce nebytových výměře 597 m , zapsaných na LV 10001 pro obec a katastrální území Čáslav u 
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prostor v prvním nadzemním podlaží náměstí J. Žižky z Trocnova 74 v Čáslavi, za  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
podmínek uvedených v důvodové zprávě. města na projekt tísňové péče pro p. M.V., dle důvodové zprávy.

 vyslovila souhlas se zapojením Základní školy Čáslav,  dala, dle § 33, odst. 6, zákona č. 111/2006 Sb., o 
Sadová 1756, do projektu „Obědy dětem“ nadačního fondu Drab foundation, pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování 
dle předložené žádosti. osobám uvedených v důvodové zprávě, které požádaly o ubytování v ubytova-

 vyslovila souhlas s přijetím finančního účelového daru cím zařízení – ubytovna Bílý kůň.
ve výši 5 tis. Kč pro zájmový kroužek mažoretek v Domě dětí a mládeže Čáslav,  vyslovila souhlas s umístěním sídla pobočného spolku 
Jeníkovská 222, dle důvodové zprávy. ČSV, z. o. , ZO Čáslav na adrese Městské úřadu Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocno-

 vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 5 zákona č. va 1, 286 01 Čáslav.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-  vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 5 zákona č. 
ších předpisů, s přijetím sponzorského finančního daru, účelově specifikované- 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ho, na posílení investičního fondu Domova důchodců Čáslav od PharmDr. Jana ších předpisů s přijetím fin. daru, účelové specifikovaného od pana Viléma 
Vykydalová, Lékárna Pod Štítem Čáslav v částce 50 tis. Kč, dle důvodové zprávy. Vodičky ve výši 30 000 Kč. Dar je určen na vybavení zdravotní služby MN Čáslav.

usnesením č. 475/2015

usnesením č. 472/2015 usnesením č. 476/2015

usnesením č. 473/2015
usnesením č. 477/2015

usnesením č. 474/2015
usnesením č. 478/2015

usnesením č. 1/2016 usnesením č. 10/2016

usnesením č. 11/2016

usnesením č. 12/2016
usnesením č. 2/2016

vzala na vědomí

usnesením č. 4/2016

usnesením č. 13/2016
usnesením č. 5/2016

usnesením č. 6/2016

usnesením č. 14/2016
usnesením č. 7/2016

usnesením č. 15/2016

usnesením č. 8 /2016 usnesením č. 16 /2016

usnesením č. 17/2016

usnesením č. 9/2016

 schválila složení hodnotící komise ustanovené k posouze-   neměla vůči PD k akci: „Zastřešení ledové plochy vč. 
ní a hodnocení přijatých nabídek v rámci zadávacího řízení na podlimitní dostavby zázemí“ námitek.
veřejnou zakázku „ Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí“ tak, jak  neměla vůči PD k akci: „I/38 mosty ev.č. 38-049 a ev.č. 
je uvedeno v důvodové zprávě. Hodnotící komise je zároveň pověřena funkcí 38-050 – PD, DSP+ZDS“ námitek
komise pro otevírání obálek s nabídkami a provedením posouzení kvalifikace.  schválila záměr Města Čáslav na prodej nemovitostí - 

2 schválila zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na pozemku st.p.č. 609 o výměře 263 m , jehož součástí je stavba čp. 330 v ul. 
stavební práce „ Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi“ s tím, že výběr Masarykova, Čáslav na pozemku st.p.č. 609, zapsaných na LV 10001 pro obec a 
dodavatele bude proveden formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. katastrální území Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrál-
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. ním pracovišti Kutná Hora, za nejvyšší nabídnutou cenu. Podmínky přihlášení k 

 výsledky kontrol v roce 2015 MěÚ Čáslav a Města Čáslav. záměru města, které doloží uchazeč ve své nabídce: - doklad o zaplacení jistoty 
Rada města Čáslavi po projednání svým usnesením č. 3 / 2016 schvaluje Plán ve výši 50 000 Kč na účet města Čáslav č. 19-11117722/0800, var. symbol: 330, 
kontrolní činnosti na rok 2016 MěÚ Čáslav a Města Čáslav. spec. symbol: rodné číslo nebo IČ uchazeče (neúspěšnému uchazeči bude 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit následu- záloha vrácena do 10 dnů po projednání výběrového řízení Radou města 
jící usnesení: Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č. /2016 Čáslav); - záměr k využití nemovitosti; - nabídka kupní ceny písemnou nabídku 
stanovuje Finančnímu výboru na rok 2016 do plánu činnosti kontrolu Města předloží zájemce v uzavřené obálce označené „stavba č. p. 330 ul. Masarykova, 
Čáslav a příspěvkových organizací a ostatních organizací, jejichž zřizovatelem Čáslav“
je Město Čáslav, dle důvodové zprávy.  schválila uzavření smluv o poskytování realitních služeb 

 schválila kritéria pro poskytování dotací z rozpočtu města za účelem zprostředkování prodeje pozemku st. p. č. 609, jehož součástí je 
Čáslavi na program sport pro rok 2016, dle důvodové zprávy. stavba 330 v ulici Masarykova, pozemku st. p. č. 553/1, jehož součástí je dům č. 

 schválila dohodu o převodu práv a povinností vyplývají- p. 288 a pozemku, st. parc. Č. 966, jehož součástí je dům č. p. 602 vše v k. ú. 
cích z Opční smlouvy k bytu č. 7 v domě č. p. 1696 v Jeníkovské ulici v Čáslavi Čáslav s realitní společností Re/MAX High Way a realitní kanceláří Evropa.
mezi Bc. Z. J. a Ing. O. a S. Š.  vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 5 zákona č. 250/2000 

 schválila pronajmout nebytové prostory na adrese Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
Žižkovo náměstí 74 – hotel Grand podle protokolu o otevření obálek s podaný- předpisů, s přijetím sponzorského finančního daru, účelově specifikovaného, 
mi nabídkami v pořadí: 1. Lidmila Drbohlavová, IČO: 16534859 a uložila na posílení investičního fondu Domova důchodců Čáslav od SEMILEAS, a.s. v 
Odboru správy majetku vyvolat jednání s paní Lidmilou Drbohlavovou k částce 9 tis. Kč, dle důvodové zprávy.
vyřešení technických otázek spojených s uzavřením dodatku smlouvy o  vyslovila souhlas s přijetím finančního účelového daru 
pronájmu dalších nebytových prostor od 1. 4. 2016 (smlouva schválená ve výši 20 tis. Kč pro taneční zájmové kroužky v Domě dětí a mládeže Čáslav, 
usnesením RM č. 379/2015 ze dne 29. 9. 2015). Jeníkovská 222, dle důvodové zprávy.

 schválila pronájem části pozemku st.p.č. 244/1 zapsané-  doporučila Zastupitelstvu města schválit toto usnesení:
ho u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č. /2016 schvaluje návrh 

2Hora o výměře cca 38 m  společnosti ElPe CZ, s.r.o., se sídlem Konviktská veřejnoprávní smlouvy mezi městem Čáslav a obcí Třebonín, dle dův. zprávy.
2291/24, Praha 1, za cenu 5 Kč/m /rok, za účelem vybudování třech parkovacích  schválila kritéria pro poskytnutí a vyúčtování finančních 

míst, dle určení pracovníky Odboru správy majetku města na místě samém, prostředků (dotací) z Programu kultura a spolková činnost včetně formuláře 
které vybuduje nájemce na své vlastní náklady s tím, že budou dodrženy žádosti a vyúčtování poskytnuté dotace, dle předložené žádosti.
postupy pro výstavbu v souladu se zák.č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

 navrhla Zastupitelstvu města Čáslav schválit usnesení 
tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje prodej 

2pozemku p.č. 2530/796 - ostatní plocha, o výměře 62 m  zapsaného u Katast-
rálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro 
obec a katastrální území Čáslav na LV č. 10001 pro ČR – Ministerstvo obrany ČR, 
sídlo Praha 6, Tychonova 1, za cenu dle znaleckého posudku zpracovaného 
kupujícím + náklady na realizaci prodeje

Usnesení městské rady ze dne 11. 1. 2016 | Městská rada

Městský úřad Čáslav zve všechny občany na 
1. zasedání 

městského zastupitelstva v roce 2016, 
které se uskuteční v pondělí 1. 2. 2016 od 17 hodin 

na Nové scéně Dusíkova divadla. 
Podrobný program schůze bude opět zveřejněn 

na výlepových plochách ve městě 
a na oficiálních internetových stránkách Čáslavi 

www.meucaslav.cz 

Městský úřad upozorňuje na možnost podání žádosti o příspěvek na kulturní 
a spolkovou nebo sportovní činnost pro spolky, kluby a organizace, působící 
ve městě nebo ostatní osoby, organizující kulturní či sportovní akci v Čáslavi.
Veškeré potřebné formuláře je možné získat na podatelně MěÚ nebo na 
internetových stránkách města www.meucaslav.cz, kde jsou připraveny ke 
stažení.  
Na tuto formu podpory kulturních a sportovních aktivit v Čáslavi bylo v 
rozpočtu města na tento rok vyčleněno celkem 3 525 000 korun. O výši 
jednotlivých přiznaných příspěvků bude rozhodováno podle stanovených 
pravidel - viz dokumenty na uvedených webových stránkách. 
Posledním možným termínem pro podání akceptovatelné žádosti o dotaci na 
tento rok je 12. únor 2016.   

DOTACE NA KULTURNÍ, 
SPOLKOVOU A SPORTOVNÍ ČINNOST 

V ČÁSLAVI PRO ROK 2016
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Upozornění – Žádosti o dotace z programu kultura a spolková činnost: 
Od 12.1.2016 do 12.2.2016 lze podávat žádosti o dotace v rámci Programu kultura a spolková činnost. Kritéria, tiskopisy žádosti, vyúčtování, avíza jsou k dispozici na webových stránkách města v záložce městský úřad – formuláře ke stažení – kulturní komise, nebo na podatelně Městského úřadu Čáslav, Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav. 
Ohňostroj 
Město Čáslav ve spolupráci s odborem školství, kultury a památkové péče pořádalo novoroční ohňostroj, zajištěn byl prostřednictvím firmy APIRO, s.r.o. ohňostroje Praha za celkovou cenu 48 400 Kč.



Jedním z pravidelných výdajů, s nímž musí obyvate-
lé měst i menších obcí každoročně počítat, je 
poplatek, obecně nazývaný „za popelnice“. Ve 
skutečnosti však jde o místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Jeho splatnost se blíží i v tomto roce. 

Sazba poplatku pro rok 2016 zůstala podle Chovatelé psů obdrží zároveň také složenku na 
znění tohoto dokumentu stejná, jako tomu bylo v úhradu poplatku ze psa. 
roce minulém, a to 530 korun. 

Komu je poskytnuta 50% sleva?

Kdo je od poplatku zcela osvobozen?

Nárok na úlevu má však pouze ten poplatník, 
který v době uplatnění nároku na úlevu není 
dlužníkem Města Čáslavi. 

za provoz systému shromažďování, sběru, 
Výši uvedeného poplatku stanovuje každoroč- přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-

ně zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláš- nálních odpadů, jehož splatnost je stanovena na 
kou. Stejně tak je tomu v tomto případě, kdy den 31. 3. 2016. Každý poplatník obdrží složenku s 
veškerá pravidla pro jeho výběr i určení přesné výše uvedením veškerých údajů, potřebných pro jeho 
konkrétním obyvatelům města, zmiňuje obecně úhradu, které může využít k zadání příkazu k 
závazná vyhláška číslo 2/2015, kterou čáslavští převodu v bance či prostřednictvím internetového 
zastupitelé schválili na svém posledním zasedání v bankovnictví. Poplatek lze uhradit také osobně v 
minulém roce dne 14. prosince. budově městského úřadu na Žižkově náměstí. 

 Roční výše této částky, kterou musí držitelé psů 
„S ohledem na skutečnost, že městu v minulém uhradit, činí 600 Kč za 1. psa a 800 Kč za druhého a 

roce nestouply náklady na úkony, spojené se každého dalšího psa v bytových domech,  240 Kč za 
svozem a další manipulací s komunálním odpadem, 1. psa a 600 Kč za druhého a každého dalšího psa v 
nebylo třeba přistoupit ke zvyšování spolupodílu rodinných domech, ve městě (Staré město), 120 Kč 
čáslavských obyvatel na financování této nezbytné za 1 psa a 500 Kč za druhého a každého dalšího psa v 
součásti života města,“ vysvětlil starosta Čáslavi, ostatních rodinných domech a 60 Kč za 1 psa a 400 
inženýr Jaromír Strnad. „Vždy jsme se snažili a Kč za druhého a každého dalšího psa v domech ve 
snažíme se i nadále o to, aby poplatky, které musí Filipově, na Lochách, Kalabousku, a na Vrchách. 
místní občané platit, zatěžovaly jejich rozpočet Snížená sazba poplatku z prvního psa, jehož 
pokud možno co nejmenší měrou,“ doplnil dále držitelem je poživatel invalidního, starobního, 
starosta města. vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je 

Také z výše zmiňovaného důvodu umožňuje jeho jediným zdrojem příjmů, činí 200 Kč, za 
vyhláška města v odůvodněných a přesně stanove- druhého a každého dalšího psa 300 Kč. Snížená 
ných případech jeho obyvatele od daného poplatku sazba pro držitele psů, kteří prokáží, že se pes 
buď zcela osvobodit nebo jej snížit až na 50% podrobil předepsanému výcviku potřebnému k 
původně vyměřené sumy. užívání psů ke speciálním účelům nebo byl uznán 

chovným (chovná stanice), činí 60,- Kč. Požadavek 
na snížení sazby poplatků ze psů musí držitel psa 
uplatnit a důvody prokázat správci poplatku 
každoročně do 15. února.  

Celý text vyhlášky č. 2/2015 (poplatky „za 
popelnice“) č. 3/2010 (OZV o místních poplatcích - 
včetně  poplatků ze psů) je možné najít na úřední 
desce MěÚ na  oficiálních internetových stránkách 
města www.meucaslav.cz                                         

úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného možnost úlevy či dokonce plného osvobození od 
zástupce dítěte nebo nezletilého, nezaopatřené poplatku, je oprávněno v případě nesplnění 
dítě umístěné v domově pro osoby se zdravotním povinnosti potřebnou sumu uhradit, přikročit k 
postižením na základě rozhodnutí soudu nebo sankčním krokům, jejichž výsledkem může být až 
smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo osoba trojnásobné zvýšení základní sazby. Z tohoto 
umístěná v domově pro osoby se zdravotním důvodu je třeba pamatovat na včasnou úhradu 
postižením, domově pro seniory, domově se poplatku 
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 
Prominutí poplatku se vztahuje také na osoby 
pravomocně odsouzené k výkonu trestu nebo vzaté 
do vazby,  fyzické osoby s pobytem v zahraničí nebo 
s trvalým pobytem na adrese Městského úřadu 
Čáslav. Poplatek se dále nevztahuje ani na děti, 
narozené v průběhu roku 2016 či vlastníky staveb 
určených k individuální rekreaci, bytů nebo rodin-
ných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba, v případě, že jsou na těchto nemovi-
tostech prováděny stavební úpravy vyžadující 
stavební povolení nebo ohlášení dle zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů.

Úlevu na poplatku „za popelnice“ je možné 
uplatnit u studentů pobývajících po dobu celého 
školního roku 2015/2016 mimo město Čáslav, 
fyzických osob pobývajících více než 6 kalendářních 
měsíců v roce 2016 mimo město Čáslav, vícečet-
ných rodin za třetí a každé další nezletilé dítě, 
důchodců, pro které Anima Čáslav, o.p.s. nebo jiné 
stravovací zařízení zajišťuje pravidelný celoroční 
odběr stravy a dále také u osob žijících na území 
města, kde přístupová komunikace k domu neu-
možňuje přímý svoz komunálních odpadů. 

Padesátiprocentní sleva se vztahuje také na  
vlastníky staveb určených k individuální rekreaci, 

Poplatek „za popelnice“ nemusí hradit fyzická bytů nebo rodinných domů, ve kterých není 
osoba umístěná do dětského domova pro děti do 3 hlášena k pobytu žádná fyzická osoba se v případě, 
let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo že vlastník těchto nemovitostí je poplatníkem 
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro uvedeným v Čl. 2 odst. 1 písm. a) dané vyhlášky. 
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí 
soudu nebo smlouvy, dále fyzická osoba umístěná 
do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na 
základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního Stejně jako město poskytuje svým občanům zn

POPLATKY „ZA POPELNICE“ NEBYLY ZVÝŠENY

V minulém roce došlo k rekonstrukci povrchů ve 
vnitrobloku jedné poloviny sídliště v Jeníkovské 
ulici - naproti městské nemocnici. V tomto roce, jak 
již bylo přislíbeno, budou stejné práce probíhat 
také na zbývající ploše. Jaký je časový plán těchto 
úprav? 

nutné zajistit možnou spolupráci společnosti, která 
provede rekonstrukci vodovodu a té, jež bude 
zodpovídat za konečnou podobu sídliště. Konkrét-
ně musí dodavatel již odpovídat například za 
správné zhutnění výkopů tak, aby následně nedo-
cházelo k možným negativním dopadům, jako jsou 

„Již na samém začátku letošního roku proběhlo postupně vznikající nerovnosti zrekonstruovaného 
výběrové řízení na dodavatele rekonstrukčních povrchu a tak podobně. K obdobným situacím 
prací,“ informoval starosta města, inženýr Jaromír bohužel v minulosti na některých místech ve městě 
Strnad. (Výsledky výběrového řízení však schvalo- došlo, proto se snažíme jim tímto způsobem 
vala městská rada až v době po uzávěrce tohoto předcházet,“ vysvětlil inženýr Jaromír Strnad, který  
vydání ČN - pozn. red.) podle svých slov předpokládá zahájení oprav 

„Bylo třeba, abychom dodavatele díla znali s vodovodního řadu (samozřejmě pokud to počasí 
dostatečným předstihem, a to mimo jiné i z toho dovolí) již v průběhu měsíce února a ihned v 
důvodu, že před samotnou úpravou zpevněných návaznosti na jejich dokončení - pravděpodobně v 
ploch v areálu sídliště dojde také - jako na již březnu -  by potom mohly přijít na řadu první 
upravené části - k rekonstrukci vodovodního řadu, činnosti, spojené s realizací plánovaného zvelebení 
uloženého pod povrchem zmiňovaného pro- plochy, která na svoji úpravu již opravdu netrpělivě 
stranství. Abychom předešli problémům, jaké se čeká. Obyvatelé sídliště se tak již v tomto roce 
vyskytly v některých minulých případech, bylo dočkají lepšího prostředí.                                          zn

DALŠÍ FÁZE REKONSTRUKCE SÍDLIŠTĚ 
V JENÍKOVSKÉ ULICI 

Bruslení v době
jarních prázdnin

MIMOŘÁDNÁ 
PROVOZNÍ DOBA
LEDOVÉ PLOCHY 

6. - 14. 2. 2016 

denně 
10 - 12 

a 13 - 15 hod.

Kontakt: p. Grád: 731 820 052
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Dennodenně se v běžném životě setkáváme s řadou 
nabídek více či méně výhodných půjček a ú-věrů od 
různých bankovních a nebankovních insti-tucí, 
například: „Půjčka na směnku pro každého 
bez registru a bez doložení příjmu." Obdobných na-
bídek lze nalézt na internetu a v novinách nespočet. 
Nicméně jestli nechcete fatálním způsobem ohrozit 
své finance, dejte si na směnky mimořádný pozor.

Dlužník se totiž svým podpisem na směnce za-
vazuje uhradit na směnce uvedenou sumu 
(ti nejodvážnější z nás dokonce ponechávají vyplně-
ní směnečné sumy na věřiteli) majiteli směnky. Sa-
motnou směnku jde ještě před datem její splatnosti 
poměrně snadno převést a není zcela neobvyklé, že 
často se objeví u soudu i směnka zajišťující již spla-
cenou pohledávku. 

I když v praxi obstojí i směnka vystavená na piv-
ním tácku, abychom mohli hovořit o směnce, musí 
být dodržena písemná forma a rovněž i musí být 
splněny přísné formální náležitosti směnky.

Zatímco v minulosti byly nesplacené směnky 
mimořádnou záležitostí, dnes již tomu tak není. To-
to je především způsobeno tím, že směnky dnes 
často podepisují dlužníci z nepodnikatelských 
kruhů, kteří nemají potřebné povědomí o právních 
dopadech svého podpisu na směnce či v horším pří-
padě blankosměnce.

Většina nebankovních subjektů zabývajících se 
půjčováním peněz nepodnikajícím dlužníkům 
bez současného podepsání směnky často žádné pe-
níze nepůjčí. Tato skutečnost vede k dlouhodobé-
mu nárůstu směnečných žalob a tím i směnečných 
dlužníků z nepodnikatelské oblasti, u kterých jeden 
neuvážený podpis vyvolává nezřídka existenční 
problémy. Samozřejmě existují i životní situace, kdy 
směnku je kupříkladu pro získání příznivé hypotéky 
či výhodného podnikatelského úvěru nevyhnutel-
né podepsat. 

Na základě svých dlouholetých zkušeností se 
směnkami a směnečnými spory všem doporučuje-
me, aby vždy pečlivě zvážili, zda je v dané situaci 
vhodné a nutné podepisovat směnku. Zejména 
půjčky od nebankovních subjektů zajištěné směn-
kou mohou vyjít velmi draho a dokonce ve finále 
připravit některé nešťastníky i o střechu nad hla-
vou. Rovněž i věřitelé by měli věnovat zvýšenou po-
zornost správnému vyplnění směnky, aby pak ve 
finále „nezaplakali nad výdělkem“.

Připravili:  čech/partners, advokátní kancelář 
pobočka Čáslav

  JUDr. Ondřej Čech, Ph. D., advokát
     Mgr. Tomáš Flögel

Od lednového vydání ročníku 2016 jsou Čáslavské noviny z rozhodnutí poštovné ve výši 165 Kč za rok. Noviny jsou bezplatně k vyzvednutí také v 
vedení města distribuovány do čáslavských domácností. Pro čtenáře, kteří si Informačním centru. Podrobnější informace je možné získat na tel. čísle 327 
v minulosti ČN předpláceli, tak tato nutnost odpadá. Mimočáslavští zájemci o 300 228 nebo prostřednictvím e-mailu: noviny@meucaslav.cz, případně 
Čáslavské noviny nově nebudou platit předplatné, ale bude třeba uhradit přímo v redakci na adrese Žižkovo nám. 1 (budova radnice), Čáslav. 
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SE SMĚNKAMI RADĚJI 
OPATRNĚ…

Společnost 
Čáslavská servisní, s.r.o. 

nabízí služby 
malého multifunkčního 
nákladního automobilu 
- vhodné např. k odvozu 

materiálu ze zahrad apod.
 

Bližší informace lze získat na 
tel. č. 327 312 042 

- Ing. Jana Hamplová 

Jedním z hlavních toků finančních prostředků do 
městského rozpočtu jsou daňové příjmy. Není proto 
divu, že jejich nárůst či pokles může výrazně ovlivnit 
možnosti hospodaření města. Jaké byly tyto příjmy 
v minulém roce? 

rozpočtu na začínající kalendářní rok dostatečnou 
finanční rezervu. 

Například rozdíl v příjmu z DPH v minulém roce 
je oproti roku 2014 vyšší o 1,23 milionu korun, což je 
samozřejmě pro město potěšující. Je třeba vzít v 

„Z dokladů, které máme již nyní k dispozici, úvahu také skutečnost, že k 1. lednu roku 2015 
jasně vyplývá, že daňové příjmy města Čáslavi byly v ´spadly´některé druhy zboží a služeb do tak zvané 
roce 2015 o 2,4 milionu vyšší, než tomu bylo k snížené sazby. Celkově se daňové příjmy města v 
31.12. roku 2014,“ sdělil k tomuto tématu starosta porovnání s předchozím rokem zvýšily bezmála o 
města, inženýr Jaromír Strnad s tím, že tyto pro- čtyři miliony korun. 
středky se stanou součástí přebytku hospodaření Vyšší daňové příjmy se odvíjejí mimo jiné od 
města v minulém roce. celkové zlepšující se kondice ekonomiky v celé 

„Toto zjištění je samozřejmě velmi pozitivní, a to České republice, což je další z pozitivních jevů,“ 
i z toho důvodu, že byl rozpočet města Čáslavi pro doplnil inženýr Jaromír Strnad, který je s vývojem 
rok 2016 sestavován na základě určitých předpokla- hospodaření města i celého státu spokojen jako 
dů výsledků hospodaření města v roce 2015. Tyto starosta Čáslavi i jako senátor Parlamentu České 
předpoklady byly nižší oproti prokázané skutečnos- republiky a věří, že se městu i celé společnosti bude 
ti, a proto můžeme již nyní konstatovat, že máme v takto dařit i v nadcházejícím období.                           zn 

DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA V LOŇSKÉM ROCE 

NÁJEMNÉ V MĚSTSKÝCH BYTECH LETOS NEPOROSTE
Dobrou zprávou, která jistě potěší všechny nájem-
níky městských bytů, je sdělení, že ani v tomto roce 
nedojde k navýšení nájemného. K navyšování 
tohoto poplatku vedení města nepřistoupilo ani v 
minulých letech.

                                

městských nájemních bytů však město nyní neplá-
nuje, a to hlavně  z toho důvodu, že o byty větší 
výměry v současné době prakticky není zájem. 
Případná poptávka se soustředí téměř výhradně na 
malometrážní bytové jednotky,“ vysvětlil starosta 
města s dovětkem, že právě v tomto ohledu jsou již 
připravované kroky, vedoucí k rekonstrukci bývalé-
ho ubytovacího objektu v areálu Generála Eliáše 
(tedy dřívější součásti kasáren J. Žižky z Trocnova). 
Právě jejich proměnou by měla v budoucnu vznik-
nout řada malometrážních bytů, které budou moci 
sloužit mimo jiné i pro sociální účely. 

„Pro uvedenou rekonstrukci se již začíná 
zpracovávat projektová dokumentace, jež může 
napomoci i při snaze o získání dotačních finančních 
prostředků. Je třeba říci, že pro tento kalendářní rok 
je naplánováno větší množství investičních akcí, 
které v některých případech budou jako další etapy 

K doposud poslednímu zvyšování nájemného v navazovat na již v loňském roce započaté projekty. 
městských bytech došlo v Čáslavi v roce 2012 a od té Přesto chceme i záměr rekonstrukce uvedeného 
doby je jeho výše stále stejná. Znamená to, že objektu rozpracovat do takové míry, která by v 
obyvatelé městských bytů zaplatí za jeden jeho případě vypsání odpovídajícího dotačního titulu, 
metr čtvereční 57,72 korun a ve vybraných nových umožnila na takovou možnost operativně reago-
bytech rovných 60 korun za stejnou plochu. Jedná vat,“ uzavřel inženýr Jaromír Strnad informaci o 
se o jednu z nejnižších částek v rámci Středočeského nájemním bydlení ve městě.     
kraje. 

„Jsem přesvědčen, že výše nájmu odpovídá 
současné situaci na trhu s byty a její další navyšová-
ní není v tuto chvíli na místě,“ konstatoval starosta 
města, inženýr Jaromír Strnad. „Město v současné 
době disponuje přibližně třemi stovkami nájemních 
bytů. V minulosti jich samozřejmě bylo výrazně 
více, avšak mnohé jsou nyní již v osobním vlastnictví 
jejich obyvatel,“ doplnil starosta města, který tento 
počet zhodnotil jako dostačující. Nejnovější nájem-
ní byty je možné najít v jedné z moderních budov, 
vystavěných v areálu bývalých kasáren Prokopa 
Holého. 

„Město je připraveno napomoci i další výstavbě 
bytů, ať již by tato probíhala formou družstevní či 
výstavbou bytů do soukromého vlastnictví. Mohlo 
by se jednat například o další prostory v již uvede-
ném areálu Prokopa Holého. Výstavbu nových 

zn



Rada města Čáslavi na svém jednání dne 11.ledna dím. Dalším tématem je poměrně nenáročné vybu- ocenění. Setkáním s úspěšnými reprezentanty 
2016 projednala kritéria pro poskytování dotací  v dování hříště pro discgolf, je zpracován projekt na země je jistě inspirací pro každého sportovce a 
oblasti sportu, kultury a spolkové činnosti. V workautové hřiště. O všech těchto plánech a jejich zajímavé je i pro veřejnost.  Každý takový večer je 
rozpočtu města byla pro rok 2016 tato oblast postupné realizaci budeme průběžně informovat. spojen s hudebním vystoupením a bude tomu tak i 
navýšena na částku 3.525.000,-Kč. Detailní infor- 28.dubna 2016 od 19,00 hod. se uskuteční v na této akci. Jednání o účasti sportovců a hudební-
mace o kritériích, náležitostech žádostí, rozhodová- Dusíkově divadle druhý „Galavečer čáslavského ků jsou v plném proudu a věřím, že budete sledovat 
ní o  poskytování dotací a jejich vyúčtování nalezne- sportu“, v jehož rámci budou vyhlášeni nejúspěš- Čáslavské noviny i z toho důvodu, abyste se včas 
te na elektronické úřední desce města v sekcích nější sportovci města za rok 2015. Stejně jako loni dozvěděli, na koho se máte těšit.
sportovní a kulturní komise. O žádostech bude jde zejména o jejich představení podle jednotlivých Dalším cílem akce je přispět na dobrou věc. 
rozhodováno radou města a zastupitelstvem v sportů, nikoliv o pořadí a stanovení jednoho Výtěžek z akce chceme věnovat na podporu těch, 
období březen  až duben 2016. nejlepšího. To je vždy velmi subjektivní. Před rokem kteří nemají takové štěstí, aby mohli bezproblémo-

Nejen díky dotacím se oblast  sportu dlouhodo- jsme  seznámili  s těmi  nejtalentovanějšími a vě sportovat, jako většina z nás. Podporujeme 
bě úspěšně rozvíjí a aktivity se rozšiřují. Velmi mě nejúspěšnějšími. Letos budeme mít možnost zjistit, projekt „Můj nový život,“ paní MUDr. Lucie Cingro-
těší zájem veřejnosti o veřejné bruslení na nekryté šové, věnující se dětským onkologickým pacientům 
ledové ploše. O víkendech bruslí na zimním stadio- a podpořit chceme též neteř olympionika Vavřince 
nu každý den na 500 bruslařů a z toho máme velkou Hradilka Boženku,které jsou tři roky a trpí spinální 
radost. Čeká nás velká výzva zastřešení stadionu a svalovou atrofií. Věřím, že přijede i Vávra, který 
dokončení tak akce, o jejíž realizaci snili mnozí před svým životem prokazuje, že je nejen skvělý sporto-
námi. Již dnes se těší na slavnostní otevření zastře- vec, přpro mnohé překvapivě nově i  filmový herec, 
šeného zimního stadionu i hokejové legendy země ale taky prima strejda a citlivý člověk, kterému není 
– Jozef Golonka, Josef Augusta a Pavel Richter. lhostejný osud jiných lidí. Nalákat vás tímto chci i na 

Vodranty ale žijí nejen hokejem. S nadsázkou podzimní tradiční  „Setkání „ v Dusíkově divadle. S 
jsem před časem označil sportovní areál ve Vodran- již tradičním účastníkem  a jakýmsi ambasadorem 
tech za „ Malý Nymburk“ a věřím tomu, že bude této akce Davidem Svobodou jsme již domluveni, že 
fungovat nejen jako tento dříve největší sportovní po olympiádě v Riu de Janeiru naši úspěšní olympi-
areál ČSTV, ale že budeme zlepšovat podmínky onici do Čáslavi dorazí. Kolik z nich bude ověnčeno 
nejen pro výkonnostní sport v našem městě, ale že olympijskou medailí ještě nevím, ale věřím, že si 
se k aktivnímu pohybu bude hlásit a zapojovat se do nenecháte ujít vylíčení sportovních zážitků z 
něj co nejširší vrstvy obyvatel. jak pokročili ve svém úsilí a jistě se objeví i noví  vrcholu letošní sportovní sezony, kterou bezesporu 

Jednáme o realizaci projektu Mattoni FreeRun, výborní sportovci, které rádi oceníme. olympiáda v Riu je.
majícím  za cíl přilákat co nejvíce lidí k rekreačnímu Počítáme i letos s účastí vrcholových sportovců 
běhání, pro které jsou Vodranty ideálním prostře- naší země, kteří budou předávat těm čáslavským  

JUDr. Vlastislav Málek, místostarosta města 
Čáslavi

DOTACE NA SPORT, KULTURU, SPOLKOVOU ČINNOST  
A NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI ROKU 2015

V minulém roce oceněným sportovcům 
pogratulovala také mistryně světa

v běhu na 800 metrů Ludmila Formanová

Sportovní komise města Čáslav – www.meucaslav.cz 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI ČÁSLAVI ZA ROK 2015

A. Všeobecná ustanovení:

1. Pořadatel:
2. Datum konání:
3. Místo konání:
4. Informace:
5. Přihlášky:

6. Vstupné:

město Čáslav
28. dubna 2016, 19:00
Dusíkovo divadlo Čáslav
Martin Horský, +420 777 00 44 42 
Zašlete prosím nejpozději do 29.2.2016   
na adresu martinhorsky@email.cz 
Přihlášku může podat každý čáslavský 
sportovní klub, oddíl, kroužek, jednota, 
jak za své členy, ale i za sportovce 
s trvalým bydlištěm v katastrálním území 
města Čáslav, kteří závodí za oddíly 
z jiných měst. 
Dobrovolné

B. Technická ustanovení:

7. Vyhlašují se:

8. Nominace:

9. Časový pořad:  
10. Účast:
11. Ceny:  

Nejúspěšnější jednotlivci, družstva,
handicapovaní sportovci a  jejich trenéři. 
Kategorie mládeže a dospělých.
Nominovaná může být každá sportovkyně a 
sportovec, kteří mají trvalé bydliště 
v katastrálním území města Čáslavi a nebo 
jsou členy čáslavských sportovních oddílů, 
kroužků, jednot.
Výsledek nominace bude zpětně potvrzen 
žadateli.                               

    19:00  zahájení 
Významní sportovci a zpěváci ČR

                     Překvapení  

Rozpis - kritéria:

V Čáslavi, 14.ledna 2016                                                     Martin Horský, předseda Sportovní komise města Čáslav   



Zatímco většina z nás slavila přelom 
minulého a letošního kalendářního roku v 
kruhu svých rodin a přátel, příslušníci 
profesionálního hasičského sboru z Čáslavi 
a Kutné Hory, stejně jako členové sborů 
dobrovolných hasičů z Chlístovic, Potěh a 
Žlebů, se před silvestrovskou půlnocí sjeli 
do areálu čáslavské pily, kde měli po 
několik následujících hodin plné ruce 
práce. 

Podle vysvětlení inženýra Ladislava 
Holomčíka, tiskového mluvčího HZS 
Středočeského kraje, bylo hlášení o vzniku 
požáru přijato 31. prosince 2015 ve 22 
hodin a 28 minut. 

„K požáru přijelo celkem 

Oheň si v areálu společnosti LESS vybral 
hromady štěpky, tedy odpadového materiálu z pily, 
který je zde však dále využíván pro spalování a 
následnou výrobu elektrické energie. S ohledem na 
velký objem skladovaného snadno hořlavého 
materiálu zůstaly jednotky na místě i po likvidaci 
požáru až do ranních hodin. Po celou dobu prová-
děli hasiči za pomoci těžké techniky rozhrnování 
zahřátých hromad štěpky a jejich dohašování. 
Konečná likvidace požáru byla ohlášena 1. ledna ve 
13 hodin a 19 minut.    

K problému, který potrápil hasiče i zodpovědné 
osoby společnosti, v jejímž areálu požár vznikl, se 
vyjádřil také inženýr Marek Harenczyk, ředitel a 
jednatel společnosti 

pro další využití skladovala. "Vinou teploty ovzduší, 
sedm cisternových která výrazně klesla, a silného větru byly vytvořeny 

stříkaček uvedených profesionálních i dobrovol- podmínky pro zvýšení teploty uvnitř hromad 
ných hasičských sborů a již během krátké chvíle uskladněného materiálu. O této situaci jsme věděli 
hlásil velitel zásahu centrále tak zvanou lokalizaci již několik dní před vznikem samotného požáru a 
požáru, což znamená, že se hasičům podařilo velmi snažili jsme se samozřejmě zabránit vzplanutí 
rychle zamezit dalšímu šíření ohně," konstatoval štěpky. Pomocí techniky byla během přibližně 
Ladislav Holomčík. jednoho týdne před koncem roku průběžně 

odstraňována zahřívaná ložiska. 31. prosince však 
nakonec museli zasahovat hasiči," vysvětlil inženýr 
Harenczyk, který zároveň konkretizoval, že se 
jednalo o přibližně tisíc tun potenciálně nebezpeč-
ného materiálu. 

Také podle závěru průzkumu místa požáru  
vyšetřovatelem Hasičského záchranného sboru se 
jednalo o samovznícení, tedy požár nebyl nikým 
založen ani úmyslně, ani například vinou neopatrné 
manipulace s pyrotechnikou, která byla právě v 
době požáru hojně využívána. 

Ředitel společnosti LESS & ENEGRY věří, že 
opatření, provedená na počátku letošního roku, 
zabrání případnému možnému opakování takové 

LESS & ENEGRY, která štěpku situace.                                                                        zn

HASIČE POTRÁPIL NOVOROČNÍ POŽÁR KAM S ODPADEM V ČÁSLAVI? 

INTERNET PORADÍ
Zcela běžnou součástí života většiny z nás se již stalo 
třídění odpadu a jeho následné ukládání do tak 
zvaných barevných kontejnerů, rozmístěných po 
městě. Víme již také, že ani použité baterie a další 
elektroodpad nepatří do běžného černého kontej-
neru. Jsou ale okamžiky, kdy je třeba odložit odpad, 
který domácnost neprodukuje běžně - stavební suť, 
velkoobjemový či nebezpečný odpad. Jak s tako-
vým materiálem naložit?

Na tuto i další otázky ohledně nakládání s 
odpady přímo v našem městě odpoví nyní nová 
internetová stránka, kterou zpracovala společnost 
EKO-KOM. Najdeme ji na adrese 

http://www.trideni.cz/kam-s-odpadem-caslav. 

Uvedený web jednoduchým a přehledným 
způsobem informuje o možnostech, které v tomto 
ohledu Čáslav nabízí, je určena jak obyvatelům 
našeho města, tak i osobám, které zde podnikají a 
zaměřuje se přitom na všechny druhy odpadu, s 
nimiž je možné se v běžném životě setkat.  

Udělejme si tedy chvíli čas a při brouzdání 
internetem si můžeme připomenout hlavní zásady 
v dnešní době tolik důležitého správného třídění a 
likvidace odpadu z domácností.                               zn

29. 5.-3. 6. Tapolca u Balatonu – termální lázně a dýchací jeskyně 18. 9. – 23. 9. Prameny Slovenska – prameny zdraví

14. 8. – 19. 8. Vysoké Tatry – nejkrásnější slovenské hory 19. 11. – 28. 11. Plavba luxusní výletní lodí po Středomoří

V ceně ubytování s bohatou polopenzí, veškeré vstupy do bazénů a saun, Návštěva nejkrásnějších slovenských lázní: Trančianské Teplice, Turčianské 
vstupy do dýchací jeskyně, cvičení, výlet k Balatonu,chybět nebude ani Teplice, Rajecké Teplice, Bojnice. V ceně ubytování s polopenzí, delegátské 
taneční večirek služby, hotelové zábavné programy, všechny výlety
Cena 6590 + doprava z Čáslavi  1400 Kč Cena 3790 + doprava z Čáslavi 1000 Kč

Ubytování v Nové Lesné, výlety Starý Smokovec, Poprad, Tatranská Trasa: Janov – Řím – Palermo – Sardínie – Barcelona – Marseille – Janov
Lomnica a Štrbské pleso. V ceně ubytování s polopenzí, delegát, veškeré Ubytování ve dvoulůžkových kajutách, plná penze, nealkoholické nápoje, 
výlety zábava na lodi, divadelní představení, průvodce
Cena 4690 + doprava z Čáslavi 1000 Kč Cena: 9970 Kč + doprava do Janova 2990 Kč

NABÍDKA ČÁSLAVSKÉHO KLUBU DŮCHODCŮ 
PRO VŠECHNY ZÁJEMCE

Senioři Klubu důchodců  z Čáslavi se každoročně účastní  lázeňských pobytů 
v rámci zlepšování svého zdravotního stavu. I v roce 2016  tomu nebude jinak  a nabídka zájezdů je bohatá.

Máme ještě volná místa na tyto lokality a proto nabízíme občanům našeho města možnost účastnit se s námi.

Přihlášky příjímá do konce února p. Kociánová každou středu v klubu důchodců, tel. 732 852 450

 stránka 9 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 2/2016   



Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, 
kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu 
na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat 
mohou oběti různých forem násilí včetně násilí 
domácího. Pomoc na lince je určena i obětem 
nedbalostních trestných činů, například doprav-
ních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, 
rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat 
mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí 
některé z forem domácího násilí, ať už fyzického, 
psychického, ekonomického, či sociálního, stalkin-
gu, nebezpečných výhružek a podobného trestního 
jednání. 

né kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svěd-
kům trestných činů, kteří byli událostí traumatizo-
váni, potřebují psychickou podporu a informace o 
svých právech a ochraně.  

Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje vý-
raznou pozornost prevenci kriminality a na linku 
mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, 
že se mohou stát obětí trestného činu a svou situaci 
potřebují konzultovat.

Vznik a provoz této nové služby je realizován 
díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund 
Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je 
financován z Norských fondů.

Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obě- Linka pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje 
tech úmyslných i nedbalostních trestných činů, kte- diskrétně odborné rady.  
rým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní Více informací naleznete na webových strán-
pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situova- kách www.linka-pomoci.cz .                                    TZ

LINKA POMOCI OBĚTEM KRIMINALITY A DOMÁCÍHO NÁSILÍ MÁ ČÍSLO 116 006
CÍTÍTE SE BÝT OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU? 

Mezinárodní a vnitrostátní
doprava FÉNIX s.r.o.

 
PŘIJMEME ŘIDIČE 

PRO NÁKLADNÍ 
DOPRAVU:

skupiny  C  (DAF LF)

Kontakt:
Fénix s.r.o.
Pod Nádražím 1208, Čáslav
Mobil  : 606/603 455 
fenix@fenix-doprava.cz

... děláme co můžeme, snažíme se, a přesto nás dítě 
neposlouchá a dělá si co chce. Hledáme různé 
výchovné prostředky a metody: někdy vysvětluje-
me, jindy slibujeme, možná vyhrožujeme. Volíme 
mezi odměnou či trestem, abychom dítě motivovali 
k chování, které očekáváme. Ale dítě má svou 
vlastní hlavu i osobnost, jejíž jedinečnost je cenná.  
A právě tady začíná krok k vzájemnému porozumě-
ní a efektivní komunikaci. 

Je-li dítě v bezpečném prostředí,  kde se cítí 
bezpodmínečně přijímáno, může si dovolit být  
přirozeně bezprostřední. Může různými (byť někdy 
ne zcela příjemnými způsoby) dávat najevo své 
potřeby a přání. Často má i dost odvahy odhodlaně 
jít za svým cílem a přitom otevřeně sdílet své 
emoce, které provázejí jeho aktuální stav, byť jim 
mnohdy samo nerozumí. 

Pro rodiče a vychovatele z toho vyplývá, že se 
musí nejdřív snažit vcítit se do jeho kůže, aby dítěti 
porozuměli, zbavit se dospěláckého nadhledu a 
povýšenosti a stát se dítěti partnerem. Dát mu 
prostor pro vyjádření a naslouchat mu. Musíme 
respektovat, že i dítě má své potřeby, které se 
mohou míjet s našimi představami a plány. 

Velmi často si dítě právě zlobením říká o naši 
pozornost, chce, abychom si ho všimli a vnímali ho. 
Sděluje nám tím zprávy o sobě, o svých bolestech a 
zklamáních, někdy i o nedostatku lásky a pochopení  
či společně tráveného času. Úkolem dospělých je 
dítěti zajistit pocit bezpečí a jistoty. Dítě potřebuje 
pevné hranice i jasný a známý životní řád, ve kterém 
se dokáže orientovat. Aby mohlo důvěřovat, musí si 
být jisté naší bezmeznou, avšak skutečnou láskou, 
která není synonymem rozmazlování, ale zodpo-
vědným  vztahem.

Dítě se odmalička učí nápodobou, velmi citlivě 
vnímá a kopíruje vzory chování blízkých osob. Tím 
se formuje jeho charakter. Dítě od nejútlejšího věku 
pozorně sleduje své okolí, učí se vzájemným 
vztahům, stylu komunikace, chování v různých 
situacích. Dá se říci, že již s mateřským mlékem 
nasává schopnost vnímat a reflektovat své pocity, 
přebírá morální hodnoty a zvyky své rodiny. 

Nakonec se tedy vlastně zdá, že pokud nám 
záleží na našich dětech, musíme začít u sebe...

Mgr. Jana Přibylová, školní psycholog 

KDYŽ DÍTĚ „ZLOBÍ“ DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

V sobotu 9. ledna proběhla v 
Čáslavi tradiční Tříkrálová sbírka. 
Ani letos nebyla o dobrovolníky 
nouze, a tak se do ulic města se 
zapečetěnými kasičkami vydalo 
plných jedenáct skupinek dětí v roli 
králů, každá samozřejmě pod 
vedením jedné dospělé osoby. 

„Ačkoliv jsme měli jedenáct 
skupinek koledníků, kasiček bylo 
celkem dvanáct, protože jednu 
měli dárci k dispozici také v kostele 
svatých Petra a Pavla,“ vysvětlila 
paní Radmila Větrovcová, vedoucí 
místního střediska Domek Oblastní 
charity Kutná Hora, která byla hlav-

sbírkové akci, potěšil její organizátory také velký ní pořadatelkou letošní sbírky v našem městě. 
zájem a dobrosrdečnost dárců.Stejně jako zájem koledníků o aktivní účast ve 

„V tomto roce se podařilo vybrat celkem 48 337 
korun, což je dokonce o 6 581 korun více než tomu 
bylo v roce minulém,“ zhodnotila paní Větrovcová 
výsledek letošní sbírky a poděkovala při této 
příležitosti každému, kdo se na takovémto úspěchu 
Tříkrálové sbírky jakýmkoliv způsobem podílel. 
„Velice si vážíme jak zájmu dobrovolníků o pomoc 
při organizaci a průběhu sbírky, tak i každého - byť 
sebemenšího - daru, který pomůže dobré věci,“ 
uvedla Radmila Větrovcová.   

Výtěžek bude použit na podporu rodin dětí se 
zdravotním handicapem, na volnočasové aktivity a 
předškolní klub pro děti, na činnost dobrovolníků v 
nemocnicích a zařízeních sociálních služeb a na 
individuální mimořádnou pomoc v akutní nouzi. 
Malá část výtěžku je určena také na vzdělávání dětí 
a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních 
katastrofách.   

V rámci celého Kutnohorsko-poděbradského 
vikariátu pak bylo vybráno neuvěřitelných 563 460 
korun (například v Kutné Hoře se jednalo o částku 
126 123 Kč či ve Vrdech o 40 372 Kč). Všem dárcům 
ještě jednou děkujeme.                                             zn

- KAŽDÝ PŘÍSPĚVEK BUDE POUŽIT NA POMOC POTŘEBNÝM -
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Krev, tekutina červené barvy. Barvy, která je 
výrazem temperamentu, tepla, života … Barvy jenž 
nás ze všech barev nejvíce emočně ovlivňuje… Krev 
je jádrem života – koluje v těle. Dokud nám krev 
nechybí, nevnímáme ji.

Úvod této malé slavnosti zpestřili svým vystoupe-
ním žáci ze Základní umělecké školy Jana Ladislava 
Dusíka, dále následovalo vystoupení hostů a 
předání medailí profesora  Jana Janského.
Pro zúčastněné byl také firmou  

Poslední slavnostní oceňování dárců krve v minu- připraven chutný raut.
lém roce připravil Oblastní spolek ČČK Kutná Hora 
na den 16. 12. 2015 (tedy již po uzávěrce lednového 
vydání ČN- pozn. red.) od 15,00 hodin do společen-
ské místnosti  transfuzního oddělení nemocnice 
Čáslav.
K předání bylo připraveno 14 stříbrných medailí za 
20 bezpříspěvkových odběrů krve a 7 zlatých LITTMANOVÁ Romana - Kutná Hora, Ing. MALKUS 
medailí profesora Jana Janského za 40 bezpříspěv- Miroslav - Čáslav, TEISLEROVÁ Alena - Čáslav,  
kových odběrů krve. KOTĚRA Petr - Čáslav,  TYŠER Slavoj - Drobovice, 
Jako tradičně byli pozváni zástupci Města Čáslav, JEŘÁBKOVÁ Pavlína - Závratec,  TESÁREK Josef - 
nemocnice Čáslav, zdravotních pojišťoven a rodinní Žehušice a  Mgr. RYBÁROVÁ Martina -  Perštejnec.
příslušníci dárců.

Nositelé „ZLATÉ“ medaile profesora Jana Janského 
za 40 odběrů krve: TRPIŠOVSKÝ Josef - Čáslav,  
TYRNER Stanislav - Třebešice, VOBOŘIL Oldřich - 
Chotusice,  ČIHÁK Jan - Čekánov, PEROUT Marek - 
Kutná Hora, HEJNÝ Milan - Uhlířské Janovice a 
VOTAVA Tomáš - Habry
Nositelé „STŘÍBRNÉ“ medaile profesora Jana 
Janského za 20 odběrů krve: VOHÁŇKOVÁ Jitka - 
Čáslav, BARTOŠOVÁ Simona - Suchdol, MAREK Petr 
- Chotusice, NĚMCOVÁ Lenka - Heřmaň,  KAIZNER 
Petr - Kutná Hora, SUCHÁNEK Ladislav - Kaňk,  

Hollas - catering

Michaela Němečková,DiS, ředitelka OS ČČK KH

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM KRVE

ZAJÍMAVÉ CESTOVÁNÍ PO EVROPĚ PŘINESLO NOVÉ ZÁŽITKY 
V říjnových čáslavských novinách jsme informovali 
o přípravách studentů zdejšího gymnázia hned na 
tři cesty po Evropě. Skupina deseti zájemců se již 
těšila na poznávání francouzského města Montpel-
lier, dvacet studentů si pomalu balilo kufry před 
cestou do Berlína a anglický Eastbourne čekal na 
plných třicet čáslavských gymnazistů. V té době 
ještě nikdo netušil, jak vyhrocená situace bude jen 
o několik málo týdnů ovládat zprávy ve všech 
státech Evropy... 

„Cílem cesty bylo město Montpellier, kde se 
nacházela jazyková škola i hotel, odkud se pak 
odpoledne podnikaly výlety do okolních měst. 
Výuka trvala v průměru 3 hodiny denně, vybave-
nost školy byla na velmi vysoké úrovni a lektorka se 
chovala přátelsky a ochotně. Mezi nejvýznamnější 
navštívená místa patřila nepochybně města Nîmes 
a Avignon s papežským palácem a známým mostem 
sv. Benezeta,“ zhodnotili pobyt ve Francii studenti 
septimy. Kladně svoji cestu hodnotili i němčináři, 

„Jsem velmi ráda, že dnes mohu potvrdit kteří během týdenní návštěvy Berlína a jeho okolí 
šťastný návrat studentů ze všech tří velmi vydaře- viděli také Drážďany s památkami, 
ných jazykových pobytů,“  konstatovala již s klidem 
doktorka Ranata Slobodová, jedna z organizátorek 
zájezdů, které se mohly uskutečnit díky úspěšně 
podané a schválené žádosti o dotaci z evropských 
strukturálních fondů v kombinaci s příspěvkem ze 
státního rozpočtu České republiky. Jednalo se o tak 
zvanou Výzvu 56, v níž bylo pro podobné účely v 
konečném součtu uvolněno 1,6 miliardy korun. 
Žádost o dotaci v tomto případě podalo dva a půl Bohatý program (kromě výuky) čekal také na 
tisíce základních i středních škol.   účastníky pobytu v Anglii, kteří se kromě cílového 

Francouzštináři ze septimy odjížděli do Mont- Eastbourne zastavili také v Londýně, Brightonu i v 
pellier 7. listopadu a v pátek 13., v momentě, kdy hrabství Kent. 
Paříží otřásly teroristické útoky, již byli několik „Ačkoliv jsme uvedené jazykové pobyty 
hodin zpět v republice, což bylo jistě velkou úlevou připravovali již od léta, vinou velké vytíženosti 
pro jejich blízké i pro ně samotné. Je pravdou, že cestovních kanceláří bylo možné zajistit termíny až 
následné zájezdy byly zvláště ze strany rodičů před koncem roku. I přesto nám ale kromě mnoha 
studentů poznamenány určitými obavami. Někteří jiných okolností přálo i počasí, takže můžeme 
dokonce svoje děti z pochopitelných důvodů z cesty všechny tři akce hodnotit jako opravdu vydařené,“ 
do Anglie odhlásili, ale našli se naopak i náhradníci, konstatovala na závěr doktorka Slobodová.           
kteří se na pouť do Evropy vydali. V plném počtu 
tedy studenti vyjeli poznávat zajímavosti, jazyk a 
zvyklosti okolních států. 

jako byl zámek 
Rezidenzschloss, kostel Frauenkirche, náměstí 
Theaterplatz, Semperovu operu či galerii Zwinger. V 
Berlíně studenty zaujala prohlídka protiatomového 
krytu a muzea The Story of Berlin, společenské 
centrum Europa-Centre či novorománský kostel 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Neminuli ani 
památník zesnulých Židů „Holocaust Mahnmal“, 
Říšský sněm, televizní věž nebo Weltzeituhr a další. 

zn

Německo

Francie

Anglie
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Důležitá telefonní čísla

Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

STRÁŽNÍCI DOPADLI MUŽE, KTERÝ SEXUÁLNĚ OBTĚŽOVAL ŽENY 

ŘIDIČ UJEL OD DOPRAVNÍ NEHODY

DĚTSKÁ FANTAZIE A LEŽ MŮŽE UDĚLAT TĚŽKOU HLAVU NEJEN POLICISTŮM 

OHLEDUPLNÍ NÁLEZCI 

NARKOMAN OBTĚŽUJÍCÍ OKOLÍ

Dne 24. ledna 
čáslavská policie dopadla muže, který téhož dne sexuálně obtěžoval minimál-
ně čtyři ženy na Žižkově náměstí a jeho okolí. Krátce před 21:00 dostala měst-
ská policie hlášení od manžela jedné z žen, která se svoji kamarádkou prochá-
zela centrem města, kde narazily na muže, který před nimi onanoval a proná-
sledoval je přes pěší zónu. Strážníci podle popisu vyjeli hledat osobu okolo čty-
řiceti let, s tmavými vlasy krátkého střihu. K dopadení dopomohl především 
kamerový systém a jeho obsluha, která zahlédla pachatele u kašny opět při či-
nu. Při zásahu hlídky, dorazila na místo také PČR, která již oznámení dostala ta-
ké od další ženy. V tomto případě se cizinec ve věku 42 let dožadoval také přímo 
sexu. Strážníci ho podle zákona omezili na osobní svobodě a předvedli k doře-
šení.   

Ještě tentýž den způsobil tentýž muž rozruch na zdejším úřadu práce, kde 
se domáhal sociálních dávek. Začal pracovnicím vyhrožovat, že pokud nedosta-
ne požadované peníze, ublíží si. Kvůli jeho nevyzpytatelnému chování, pracov-
nice zavolaly rychlou záchrannou službu a policii, které se sice opět podařilo 
uklidnit situaci, s dotyčným se ale přesto setkala ještě do třetice. Tentokrát při-
šlo oznámení z informačního střediska a čekárny autobusového nádraží, kde 
svým chováním a zápachem obtěžoval čekající na autobus. Strážníci opět udě-
lali vše, co bylo v jejich silách a kompetencích, aby se již incident neopakoval. 
Ten den byl již klid, ale je až zarážející, že jeden člověk závislý na návykových 
látek, dokáže v jeden den zaměstnat MěP, PČR, RZS, Českou poštu, úřad práce a 
autobusové nádraží.       

 Hlídka Městské policie Čáslav dostala od 
Obvodního oddělení PČR Čáslav žádost o pomoc při zásahu. Ve městě Chrudi-
mi došlo k dopravní nehodě, od které řidič nákladního motorového vozidla 
ujel. Podle všech okolností jel směrem na Čáslav. Strážníci spatřili automobil s 

Některé děti mají fantazie, která nás může zaskočit, udivit nebo i pobavit, na registrační značkou, která souhlasila s informacemi od Obvodního oddělení 
rozdávání. V rámci jistých mezí na tom není nic špatného. Fantazie a představi- PČR Čáslav, jak jede ze směru od obce Vrdy. Policisté automobil s pachatelem 
vost člověku pomáhá například při učení. Pokud se ale jedná o vymýšlení si při okamžitě zastavili. Řidič byl požádán o provedení dechové zkoušky, se kterou 
lhaní, může taková lež zaměstnat a potrápit jak rodiče, tak i policisty. Koncem souhlasil. Ta prokázala, že muž před jízdou alkohol nepožil. Na místo byla tedy 
prosince o tom přesvědčila jedna z čáslavských dívek. přivolána hlídka vyšetřující dopravní nehody z Kutné Hory, která si celý případ 

Když asi dvanáctileté děvče přišlo jednoho prosincového dne domů, ne- převzala.
mohlo zůstat bez povšimnutí, že špatně dopadá na jednu nohu. Rodiče se po-
chopitelně okamžitě snažili zjistit, co se dceři stalo. Dívka  sdělila, že byla v ulici Začátkem roku 2016 bychom se měli také zmínit o dob-
Za Rybníkem napadena cizím mladíkem. Zděšená rodina neváhala kontaktovat rých skutcích běžných občanů. Pro někoho je odevzdání nalezené cizí věci sa-
policii, která zahájila vyšetřování. Byl sestaven portrét pachatele, podle po- mozřejmostí, ale stále se v populaci objevují jedinci, které při nalezení peně-
drobného popisu dívenky a kontaktována byla i škola. Pod tíhou okolností a ženky zajímá pouze její obsah nebo při nalezení telefonu je pro ně nejdůležitěj-
celého vyšetřování, však dítě muselo s pravdou ven. ší, zda náhodou nemá lepší parametry a funkce než ten jeho. Každý měsíc v mi-

Dívka dochází do tanečního kroužku, do kterého v inkriminovaný den do- nulém roce však strážníci mohli hovořit o těch dobrých skutcích a leden napo-
stala zákaz jít. Přesto kroužek navštívila a na hodině si po špatném došlápnutí vídá, že jinak tomu nebude ani letos.   
poranila nohu. V obavách z následků porušení zákazu, si vymyslela tuto histor- V první polovině měsíce ledna přišli na stanici čáslavské městské policie 
ku, která leckoho jistě zaskočila, udivila, ale pobavila již jen málokoho.          čtyři nálezci, kteří odevzdáním nalezených věcí strážníkům, udělali to nejlepší 

pro to, aby byly co nejdříve u svých majitelů. Jednalo se o peněženku, která byla 
 Z čáslavské pobočky České pošty přišlo měst- nalezena u čáslavské knihovny, platební kartu České spořitelny objevenou pod 

ským strážníkům hlášení, že v prostorách budovy pod schody, leží muž se staže- bankomatem téměř padesátiletou ženou, dále již je u svého majitele také mo-
nými kalhotami. Hlídka vyjela na místo, kde spatřila mladíka pod vlivem drog. bilní telefon značky Acer Z 410 a druhý lednový den odevzdal muž z Čáslavi pe-
Ten byl okamžitě vykázán z místa. Hlídka v tu chvíli ale netušila, že dnes se s mla- něženku patřící dívce z blízké obce. Poctivým nálezcům děkujeme za jejich 
díkem nevidí naposled. ochotu.   

díkem nevidí naposled. 
Ještě tentýž den způsobil rozruch na zdejším úřadu práce, kde se domáhal 

sociálních dávek. Muž začal pracovnicím vyhrožovat, že pokud nedostane pení-
ze, ublíží si. Kvůli jeho nevyzpytatelnému chování, pracovnice zavolaly rychlou 
záchrannou službu a policii, které se sice opět podařilo uklidnit situaci, s dotyč-
ným se ale přesto setkala ještě do třetice. Tentokrát přišlo oznámení z infor-
mačního střediska a čekárny autobusového nádraží, kde svým chováním a zápa-
chem obtěžoval čekající na autobus. Strážníci opět udělali vše, co bylo v jejich 
silách a kompetencích, aby se již incident neopakoval. Ten den byl již klid, ale je 
až zarážející, že jeden člověk závislý na návykových látek, dokáže v jeden den 
zaměstnat MěP, PČR, RZS, Českou poštu, úřad práce a autobusové nádraží.       

 Hlídka Městské policie Čáslav dostala od 
Obvodního oddělení PČR Čáslav žádost o pomoc při zásahu. Ve městě Chrudimi 
došlo k dopravní nehodě, od které řidič nákladního motorového vozidla ujel. 
Podle všech okolností jel směrem na Čáslav. Strážníci spatřili automobil s regis-
trační značkou, která souhlasila s informacemi od Obvodního oddělení PČR 
Čáslav, jak jede ze směru od obce Vrdy. Policisté automobil s pachatelem oka-
mžitě zastavili. Řidič byl požádán o provedení dechové zkoušky, se kterou sou-
hlasil. Ta prokázala, že muž před jízdou alkohol nepožil. Na místo byla tedy při-
volána hlídka vyšetřující dopravní nehody z Kutné Hory, která si celý případ pře-
vzala.

Začátkem roku 2016 bychom se měli také zmínit o dob-
rých skutcích běžných občanů. Pro někoho je odevzdání nalezené cizí věci samo-
zřejmostí, ale stále se v populaci objevují jedinci, které při nalezení peněženky 
zajímá pouze její obsah nebo při nalezení telefonu je pro ně nejdůležitější, zda 
náhodou nemá lepší parametry a funkce než ten jeho. Každý měsíc v minulém 
roce však strážníci mohli hovořit o těch dobrých skutcích a leden napovídá, že 
jinak tomu nebude ani letos.   

V první polovině měsíce ledna přišli na stanici čáslavské městské policie 
čtyři nálezci, kteří odevzdáním nalezených věcí strážníkům, udělali to nejlepší 
pro to, aby byly co nejdříve u svých majitelů. Jednalo se o peněženku, která byla 
nalezena u čáslavské knihovny, platební kartu České spořitelny objevenou pod 
bankomatem téměř padesátiletou ženou, dále již je u svého majitele také mo-
bilní telefon značky Acer Z 410 a druhý lednový den odevzdal muž z Čáslavi pe-
něženku patřící dívce z blízké obce.   

ŘIDIČ UJEL OD DOPRAVNÍ NEHODY

OHLEDUPLNÍ NÁLEZCI 
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JEDNÁNÍ ZÁKLADNÍCH SLOŽEK IZS 
· Vůz odstavujte vždy tak, abyste ráno bez problémů vyjížděli. Odstraňte 

V nové budově a v prostorách hasičské zákla- nánosy sněhu v blatnících, aby nezamrzly a neomezily rejd. Podložte stěrače a 
dy Čáslav přivítal jednotlivé zástupce základních složek Integrovaného zá- nezatahujte ruční brzdu, aby nezamrzly lanovody. Před vyjetím dokonale očis-
chranného systému (IZS) ředitel Územního odboru Hasičského záchranného těte všechna skla a osvětlení.
sboru Kutná Hora plk. Ing. Jiří Pokorný. · Na přímém úseku brzděte přerušovaně. Střídavým sešlápnutím brzdové-

Tak jako každý rok se zde sešli před svátky ve středu 16. prosince 2016 za ho pedálu a jeho uvolněním v rychlém rytmu docílíte toho, že se kola nezablo-
HZS ředitel ÚO Kutná Hora plk. Ing. Jiří Pokorný, velitelé stanic HZS Kutná Hora, kují. Ve vozech s ABS se totéž děje automaticky, ale i tak se vždy vyplatí rychlost 
HZS Uhlířské Janovice, HZS Zruč nad Sázavou a HZS Čáslav, dále pak primář nepřehánět. Pozor při přechodu z vozu s ABS na jiný!
Územního střediska Zdravotnické záchranné služby Kutná Hora MUDr. Otomar · Pamatujte, že v zatáčce je vůz řiditelný pokud kola nejsou zablokována!
Kušička, za Policii ČR vedoucí Územního odboru Kutná Hora plk. JUDr. Blanka · Pozor při vyjetí z hlavní na vedlejší vozovku, která nebývá posypaná. 
Matějů společně se svým zástupcem plk. Ing. Radkem Zábrahou a tiskovou 

· Ani pohon čtyř kol nepřináší při brzdění zvláštní výhody. I pro "čtyřkolky" mluvčí por. Mgr. Vendulkou Marečkovou. Poprvé byli na toto setkání pozváni 
platí stejné fyzikální zákony.také velitelé a jejich zástupci městských policií z Kutné Hory a Čáslavi.

· Snažte se předvídat náledí. Nejčastěji se tvoří na mostech, ve stinných les-Předmětem setkání a jednání zástupců těchto složek byla zejména souhra 
ních úsecích a vyjetých podélných stopách.jednotlivých složek IZS v případě společného zákroku, neboť postup hasičů, 

· Udržujte odstup minimálně tolik metrů, kolik je polovina vaší rychlosti v policistů nebo záchranářů musí být efektivní, rychlý a profesionální. Je nutné 
kilometrech.vědět, jaká činnost které složky má mít v konkrétních situacích přednost a kdo 

· Skla nerozmrazujte horkou vodou, mohla by prasknout.je v jakém případě velitelem zásahu.
· Vozte s sebou lopatku, smetáček a pytlík písku či šotolinky.
· Denně doplňujte ostřikovače nemrznoucí směsí. To, jak bezpečný bude provoz na silnicích, záleží přede-
· Startujte bez zapnutých elektrických spotřebičů.vším na řidičích.
· Při mytí vozu přelepte zámky, aby do nich nevnikla voda. Led může zámek Většinu silnic v České republice pokrývá sníh nebo jeho uježděné zbytky. 

zevnitř zničit.Holé a mokré jsou jen některé úseky dálnic. Řidiči tak při svých cestách musí být 
opatrní. Riskantní mohou být nejen zatáčky, ale i přejíždění z pruhu do pruhu · Ramínka stěračů při zaparkování podložte, zvedněte nebo vyjměte.
kvůli vrstvě sněhu. Na silnicích jsou často jen vyjeté koleje. · Po nastartování zahřívejte vůz jízdou, netúrujte motor na místě.

· Neparkujte na kraji silnice Dbejte na vhodné oblečení a nikdy nesedejte za volant v lyžařských botách, 
· Budete-li bránit průjezdu sněhového pluhu, váš vůz by mohl být zahrnut pohorkách, sněhulích, či jiné zpevněné obuvi. Při nasedání do vozu je dobré 

sněhem či poškozen. oklepat z bot sníh. Vysoká vlhkost ve voze uvolněná z tajícího sněhu totiž rychle 
vytvoří na studených oknech zcela neprůhlednou námrazu. První kilometry, · V hluboké břečce mohou přes noc zamrznout pneumatiky tak, že je bude-
než začne pracovat topení, jeďte raději s otevřeným okénkem.te muset vysekávat.

· Při parkování u budov vám může ze střechy spadlá lavina pořádně po-
chroumat střechu. Značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N1 v období 

od 1. 11. do 30. 4. Pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik a to u · Při parkování za mrazu hrozí přimrznutí brzdových čelistí a zamrznutí lano-
motorových vozidel o max. přípustné hmotnosti do 3500kg s hloubkou dezénu vodů. Proto v zimě při parkování nikdy nezatahujte ruční brzdu, ale zabezpečte 
hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na všech kolech.vůz jinak zařazením rychlosti, podložením kola, či jeho zapřením o obrubník.

Provoz ve sněhu a mrazu:

ZIMNÍ RADY PRO ŘÍDIČE

Parkování: A ještě něco:

Zimní značka „Zimní výbava“:

Statistika dopravních nehod
V listopadu 2015 došlo v okresu Kutná Hora k 40 dopravním nehodám. 0 

nehod bylo zaviněno řidiči pod vlivem alkoholu. Z celkového počtu případů bylo 

nutné ošetřit 5 lehkých a 1 těžké zranění. Tento měsíc došlo k jednomu smrtel-

nému zranění. Celková škoda dosáhla částky 2.019.900 korun.

Nejčastější příčiny nehod: rychlá jízda (6), přejíždění (2),  špatný způsob 

jízdy (18), střet se zvěří (8) nebo nedání přednosti v jízdě (5).

por. Mgr. Vendulka Marečková

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY

ODSTÁVKA SYSTÉMU PRO NABÍRÁNÍ ŽÁDOSTÍ A PŘEDÁVÁNÍ 
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ

Podávat žádosti o vydání předávat 
vyrobené doklady

nejpozději do 
23. 12. 2015 včetně. 

V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních 
dokladech bude ve dnech

pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů  a 
jejich předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které 
vyžadují odstávku systému. 

 občanského průkazu a cestovního pasu a 
 bude možné na obecních úřadech obcí s rozšířenou 

působností, v hlavním městě Praze na úřadech městských částí 

24. prosince 2015 až 31. prosince 2015 odstávka systému

dny pracovního volna
odstávka
lze podat žádost i převzít vyhotovený doklad

V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského 
průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 

1 měsíc, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek.

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE · Vůz odstavujte vždy tak, abyste ráno bez problémů vyjížděli. Odstraň-
te nánosy sněhu v blatnících, aby nezamrzly a neomezily rejd. Podložte stěrače 
a nezatahujte ruční brzdu, aby nezamrzly lanovody. Před vyjetím dokonale očis-
těte všechna skla a osvětlení.

· Na přímém úseku brzděte přerušovaně. Střídavým sešlápnutím brz-
dového pedálu a jeho uvolněním v rychlém rytmu docílíte toho, že se kola neza-
blokují. Ve vozech s ABS se totéž děje automaticky, ale i tak se vždy vyplatí rych-
lost nepřehánět. Pozor při přechodu z vozu s ABS na jiný!

· Pamatujte, že v zatáčce zůstane vůz řiditelný, jen pokud kola nejsou 
zablokována!

· Pozor při vyjetí z hlavní, obvykle posypané vozovky na vedlejší, která 
posypaná zpravidla není. 

· Ani pohon čtyř kol nepřináší při brzdění zvláštní výhody. I pro "čtyř-
kolky" platí stejné fyzikální zákony.

· Snažte se předvídat náledí. Nejčastěji se tvoří na mostech, ve stin-
ných lesních úsecích a vyjetých podélných stopách.

· Udržujte odstup minimálně tolik metrů, kolik je polovina vaší rych-
losti v kilometrech.

· Skla nerozmrazujte horkou vodou, mohla by prasknout.
· Vozte s sebou lopatku, smetáček a pytlík písku či šotolinky.
· Denně doplňujte ostřikovače nemrznoucí směsí.
· Startujte bez zapnutých elektrických spotřebičů.
· Při mytí vozu přelepte zámky, aby do nich nevnikla voda. Led může 

zámek zevnitř zničit.
· Ramínka stěračů při zaparkování podložte, zvedněte nebo vyjměte.
· Po nastartování zahřívejte vůz pomalou jízdou, nikdy "netúrujte" mo-

tor na místě.

Dbejte na vhodné oblečení a v žádném případě nesedejte za volant v lyžař-
ských botách, pohorkách, sněhulích, či jiné zpevněné obuvi. Při nasedání do 
vozu je také dobré oklepat z bot sníh. Vysoká vlhkost ve voze uvolněná z tajícího 
sněhu totiž rychle vytvoří na studených oknech zcela neprůhlednou námrazu. 
První kilometry, než začne pracovat topení, jeďte raději s otevřeným okénkem.

Značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N1 v období 
od 1. 11. do 30. 4. Pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik a to u mo-
torových vozidel o max. přípustné hmotnosti do 3500kg s hloubkou dezénu 
hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na všech kolech.

A ještě něco:

Zimní značka „Zimní výbava“:



Plnohodnotná a také pravidelná strava je nezbytná 
pro správný vývoj dětí. To je skutečnost, o které 
pravděpodobně nebude nikdo pochybovat. Proto 
také děti, které nemohou ze školy docházet domů 
na obědy ať již z důvodu dojíždění, odpoledního 
vyučován nebo pobytu v družině až do doby 
návratu rodičů z práce, docházejí zpravidla na 
obědy do školních jídelen. Jsou ale také děti, jejichž 
rodiče si úhradu školních obědů z finančních 
důvodů nemohou dovolit...

„Také na naši školu docházejí některé děti ze 
sociálně slabých rodin, které na obědy z uvedených 
důvodů nedocházejí,“ konstatoval ředitel základní 
školy v Sadové ulici, magistr Pavel Škarka. „Uvítali 
jsme proto nabídku nadace Dráb foundation, která 
se mimo jiné zaměřuje na pomoc právě těmto 
dětem. Poté, co jsme obdrželi informaci o existenci 
a činnosti uvedené nadace, vytipovali jsme osm 
dětí například z rodin s velkým počtem dětí, nebo 
takových, o něž se stará pouze jeden z rodičů či 
dokonce prarodič a finanční situace rodiny je velmi 
špatná. Čtyři z nich potom prošly také podmínkami 
nadace, která těmto vybraným žákům uhradí 
obědy na celé druhé pololetí tohoto školního roku. 
Děti tak mají díky tomu možnost docházet pravidel-
ně na obědy do školní jídelny a jejich rodiny to nijak 
finančně nezatíží,“ vysvětlil ředitel školy podstatu 
pomoci nadace Dráb foundation dětem ze sociálně 
slabých rodin.                                                             zn

DĚTI MOHOU CHODIT
NA OBĚDY DÍKY POMOCI
NADACE DRÁB FOUNDATION 

Na měsíc únor máme kro-
mě pravidelných denních 
programů připravené různé 
aktivity nejen pro maminky 
a jejich miminka, ale také 
pro předškoláky a školáky.

Dne 4. února od 10 hod. 
je připraven maškarní kar-
neval s tombolou. Těšíme se 
na kreativní modely kos-
týmů  18. února od 9 hod. si přijďte vyrobit cupcake 
pro děti. 23. února od 16.30 hod. setkání s MUDr. 
Gabrielou Vavřínovou dětskou lékařkou na téma: 
Nachlazení a virové respirační infekty. 24. února od 
10 hod. divadlo Sůl nad zlato. Každé úterý 15,10 
hod. - 17,00 hod. dramatický kroužek Křemílkové, 
každý čtvrtek 9 hod. - 10,30 hod. tvořivé ručky. Po 
domluvě probíhají kurzy šití v odpoledních hodi-
nách. Upozorňujeme naše návštěvníky a příznivce, 
že v týdnu od 8. – 12. února bude otevřeno od 8 do 
12 hod.. Z důvodu jarních prázdnin neprobíhá 
převádění dětí v odpoledních hodinách.  

Všechny další aktuální informace o nabídce akcí 
a služeb Rodinného centra Kopretina se dozvíte 
přímo v centru na adrese: Kostelní nám. 186, 
Čáslav; telefonní číslo 327 323 327; www.kh.chari-
ta.cz. 

Těšíme se na vás! 
Terezie Tichá, DiS.

INFORMACE Z RC KOPRETINA MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ČASEM VÁNOC
Již řadu let přicházejí pravidelně před 
vánočními svátky na dětské oddělení 
čáslavské nemocnice členové Sboru 
dobrovolných hasičů z Vrdů, Zbyslavi a 
Dolních Bučic, aby dětem, které musejí 
trávit tyto krásné svátky v nemocnici, 
předali malé osobní dárky. Další hry, 
hračky i jiné potřebné předměty k využití 
pro všechny hospitalizované malé 
pacienty, potom předávají vedení 
oddělení. 
„Jsme velmi rádi, že členové těchto 
hasičských sborů na děti pamatují a 
pravidelně sem právě v tomto období 
docházejí,“ konstatovala doktorka Alena 
Kerschová, která měla na dětském oddělení v době ostatní dárky dětskému oddělení v hodnotě 
návštěvy Soptíka a jeho doprovodu službu. Hračky a přibližně sedmi tisíc korun byly pořízeny díky 

dobrovolným příspěvkům členů sboru. 
S drobnými dárky v hodnotě kolem tří tisíc korun se 
v uvedené době na stejné oddělení čáslavské 
městské nemocnice dostavili i zástupci čáslavské 
pobočky společnosti DataLife, kteří se zde také 
neobjevili poprvé. I jejich příspěvky dětskému 
lůžkovému oddělení lze již považovat za pravidelné.  
Každý, kdo se snaží nezištně pomoci dětem 
překonat těžké období, které pro ně jistě nezbytný 
pobyt v nemocnici představuje, si zaslouží upřímné 
poděkování.                                                                zn

Stalo se již pravidlem, že v předvánočním čase příslušníků základny jsou mezi dětmi jako doma. 
navštěvují příslušníci 21. základny taktického Jako například praporčík Miroslav Klosek, který se 
letectva Čáslav Dětský domov Sázava. Proto i letos podílí na přípravě sportovních a jiných akcí pro děti 
dne 17. prosince zavítala skupina příslušníků z Dětského domova v průběhu celého roku. I proto 
čáslavské základny mezi děti z Dětského domova, byl průběh celé návštěvy plný smíchu a rozhovoru 
aby jim předala vánoční dárky, které pro ně pořídili vojáků a dětí, kteří obnovovali stará přátelství a 
vojáci a občanští zaměstnanci čáslavské základny. navazovali nová. 
Zároveň s nimi čáslavští předali Dětskému domovu Dárky a doprovodná sbírka pro děti z Dětského 
peněžitý dar ve výši 27.000 Kč, který mezi sebou domova Sázava nejsou jedinou vánoční aktivitou 
vybrali příslušníci základny v rámci doprovodné příslušníků čáslavské základny. V rámci vánoční 
sbírky. sbírky Vojenského fondu solidarity vybrali mezi 
„Děkujeme Vám za Vaši dlouhodobou podporu, sebou vojáci a občanští zaměstnanci v Čáslavi 
která pro náš Dětský domov mnoho znamená,“ dalších 20.000 korun, které budou prostřednictvím 
poděkovala jim ředitelka domova Alena Nováková a Fondu solidarity zaslány dětem vojáků, kteří 
připomněla tak, že spolupráce čáslavské základny a zahynuli při plnění služebních povinností.   
Dětského domova trvá téměř dvacet let a mnozí z                                                                          TZ 21. zTL

VOJÁCI Z ČÁSLAVSKÉ LETECKÉ ZÁKLADNY ZAVÍTALI 
NA NÁVŠTĚVU DO DĚTSKÉHO DOMOVA V SÁZAVĚ 

14. 2. 2016 
VALENTÝNSKÉ BRUSLENÍ S DATALIFE ČÁSLAV 

- pro každého připraveno překvapení, 
občerstvení zdarma.



ZMĚNY NA PORODNICKÉM ODDĚLENÍ NEMOCNICE
Zrození nového člena rodi-
ny, to jsou jedny z nejkrás-
nějších, i když nelehkých 
okamžiků v lidském životě. 
Ačkoliv porody dnes v drtivé 
většině probíhají pod pečli-
vým lékařským dohledem a 
v bezpečném zázemí porod-
nice, potřebují mít nastáva-

jící maminky také pocit pohodlí a soukromí, které je 
v takových chvílích tak důležité i pro celkový hladký 
průběh celého porodu. Právě uvedené skutečnosti 
byly jedním z velmi závažných důvodů, které v mi-
nulém roce vedly k rozhodnutí o rekonstrukci čás-
lavského gynekologicko-porodnického oddělení. O 
průběhu i výsledku rozsáhlého zásahu do interiéru 
uvedené části zdejší městské nemocnice hovořil 
primář místní porodnice, doktor Harald Čadílek.

pitelně podělí a vzniká pocit, že je vše špatně. 
Přitom většina příčin možné nespokojenosti navíc 
vychází z nepochopení určitého problému, špatné 
komunikace a představ, které z lékařského hlediska 
nelze naplnit. Byl bych proto velmi rád, aby se 
maminky se svými dotazy obracely přímo na nás, já 
osobně vždy rád zodpovím jakýkoliv dotaz ať již 
osobně, telefonicky nebo třeba prostřednictvím 
emailu,“ vyzval budoucí maminky i ostatní pacient-
ky primář gynekologicko-porodnického oddělení 

některých dekorativních prvků, které prostředí ce-
lého oddělení ještě více zútulní,“ konstatoval dok-
tor Harald Čadílek, který dále představil při rekon-
strukci oddělení nově vybudovanou návštěvní míst-
nost. 

„V minulosti maminky přijímaly návštěvy na 
„Realizaci tohoto projektu jsme s ředitelem chodbě porodnice, což nebylo z mnoha hledisek 

nemocnice, doktorem Martinem Novákem, do- příliš vhodné. Nyní máme novou místnost, kde se 
mlouvali již od mého nástupu do funkce primáře to- mohou rodiny setkávat. V letních měsících bude 
hoto oddělení, tedy od počátku roku 2015. Já jsem 
skutečně velmi rád, že se vše podařilo tak brzy 
dokončit. Rekonstrukční práce, které proběhly před 

doktor Harald Čadílek s tím, že nižší počty porodů 
koncem minulého roku, se soustředily převážně na 

mohou potom celkově ohrozit udělení akreditace 
proměnu porodních sálů, které již delší dobu 

oddělení pro další období.
setrvávaly ve stále stejném stavu. Po proměně vzni-

„O tom, že je péče o maminky i děti ve zdejší 
kl u jednoho ze dvou sálů i speciální prostor pro ma-

porodnici na velmi vysoké úrovni svědčí nakonec i 
minky v první době porodní, kde mají ženy větší 

to, že sem dojíždějí také některé rodičky z místa té-
soukromí, je zde umístěna i vana, kterou mohou 

měř sto kilometrů vzdáleného, kde máme s manžel-
využívat bez přebíhání do koupelny přes chodbu a 

kou soukromou ordinaci,“ uvedl dále doktor 
tak dále. Po celou dobu se tedy nemusí nikam vzdá-

Čadílek. „O pacientky i novorozence se zde stará o-
lit. Oba dva porodní sály jsou vybaveny novým 

pravdu velmi perspektivní kolektiv zdravotníků, 
nábytkem a zařízením, takže jsem přesvědčen, že se 

který se během minulého roku podařilo ještě upev-
jedná o skutečně pěkné, moderní a důstojné prost- navíc právě z návštěvní místnosti umožněn přístup nit. Proto jsem přesvědčen, že i další období potvrdí 
ředí. Je ale samozřejmé, že stále je co zlepšovat a na opravenou terasu,“ prozradil primář zdejší po- stále se zlepšující úroveň péče na gynekologicko-
doplňovat. Nyní například plánujeme ještě pořízení rodnice. Ten je mimo současné podoby „svého“ od- porodnickém oddělení čáslavské městské nemocni-
nových přebalovacích pultů pro novorozence či dělení spokojen také se skutečností, že se v minu- ce,“ uzavřel doktor Harald Čadílek.                              

lém roce podařilo zastavit dřívější pokles počtu 
porodů, a to i přesto, že výše zmiňovaná rekonstruk-
ce probíhala za plného provozu - samozřejmě ale s 
ohledem na potřeby a zachování pohodlí  maminek 
i dětí.    

„Celkem v čáslavské porodnici v roce 2015 
proběhlo 465 porodů, z toho se ve čtyřech přípa-
dech narodila dvojčata. Jedno dítě se také již ne-
mohlo dočkat převozu maminky do porodnice a na-
rodilo se jinde, ihned však došlo k přijetí na naše od-
dělení. celkem tedy můžeme hovořit o 470 dětech,“ 
řekl doktor Čadílek, který ale také zároveň vyjádřil 
svoje částečné zklamání nad tím, že některé z 
místních maminek stále z vlastního rozhodnutí od-
jíždějí rodit do jiných měst. 

„Jde samozřejmě o rozhodnutí každé ženy či ro-
diny, je ale také třeba si uvědomit, že je tímto kro-
kem vždy mírně poškozována pověst naší porodni-
ce. Chtěl bych proto požádat budoucí maminky, aby 
se při svém rozhodování řídily svými vlastními 
zkušenostmi a pocity z osobního kontaktu s čáslav-
skou porodnicí. Je logické, že se budoucí rodiče sna-
ží zajistit pro narození svého potomka ty nejlepší 
podmínky, ale vyhledávání informací například 
pouze prostřednictvím internetu není, myslím, tou 
správnou cestou. Stává se, že sto žen odejde spo-
kojeno, ale nemá potřebu o své zkušenosti psát, 
dělit se o ni například prostřednictvím sociálních 
sítí. Jedna další žena, která se z jakéhokoliv důvodu 
necítila zcela spokojena se však o svůj názor pocho-

zn

Prvním novorozencem, jenž patří do čáslavské 
rodiny, je Tomáš Kožený, na kterého si rodiče

 počkali do 6. ledna. Všem rodičům gratulujeme
a přejeme mnoho radosti z dětí.  

Prvním miminkem, které se letos narodilo 
v čáslavské  porodnici, byl Daniel Kofroň 
z Třemošnice. Na svět přišel jen 2 hodiny 

a 11 minut po silvestrovské půlnoci.
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Průvodcem stručnou historií čáslavské střední tehdy téměř výhradně připravovalo pro vysoké dnes. Nemá nouzi o uchazeče.
pedagogické školy se stal jeden z jejích současných školy, takže úroveň a odpovědnost profesorů i Studijní obor prošel také proměnami: zprvu 
učitelů, magistr Josef Novák. Pod jeho dohledem se studentů musely být v tomto ohledu nejvyšší. bylo zřízeno učitelství pro mateřské školy, později 
žáci školy zdokonalují v českém jazyce a rozvíjejí svůj přeměněno na vychovatelství a nakonec v devade-
talent v hodinách výtvarné výchovy. sátých letech integrováno na předškolní a mimo-

„Historie pedagogické školy se začala ve školní pedagogiku. V posledních letech funguje i 
školním roce 1975-76 pod střechou tehdy pětade- pedagogické lyceum. V prvních letech jsme měli v 
vadesátiletého gymnázia. Vznikla z náhlé potřeby jediném ročníku tři paralelní třídy po čtyřiceti 
vychovat větší množství učitelek pro mateřské studentech, škola fyzicky expandovala a museli 
školy, které zas musely absorbovat náhlou populač- jsme vyučovat i v budovách školy zemědělské, 
ní explozi první poloviny sedmdesátých let. Byl průmyslové i základní, později přežívala i jediná 
socialismus, byla „normalizace“, bylo centrální třída v ročníku, dnes, kdy stát dovolil živelné 
plánování, směrná čísla. zřizování podobných oborů pod hlavičkou nejrůz-

Do té doby ve Středočeském kraji působila jen nějších škol, držíme jednu až dvě třídy pedagogické 
jedna pedagogická škola, v Berouně. Tam také školy a jednu třídu pedagogického lycea v ročníku. 
směřovaly kroky pověřených osob pro první Mimochodem, naše škola integrovala gymnázium 
zkušenosti. Je nutné za všechny jmenovat obětavé- a pedagogickou školu pod jedním vedením už 
ho a vždy nadšeného dobrého ducha tehdejší patnáct let před tím, než se to stalo celostátní 
Čáslavi, profesora Milana Marka, který s velkým módou.
nasazením zaváděl všechny novinky, často osobně. Drtivou většinu mají v pedagogických třídách 
Například se naučil obsah nových předmětů a poté dívky, několik mladíků však vystudovalo a studuje 
je vyučoval do chvíle, než se našel stálý erudovaný tento obor také. Významnou roli hrají předměty 
odborník. Zpočátku bylo nutné vypomáhat si i esteticko-výchovné, pedagogika, psychologie a 
učiteli z jiných čáslavských škol, kteří uměli, co bylo také průběžná i souvislá praxe jsou důležité. 
v novém učebním programu potřeba. Proč byla Studenti se nevyhnuli ani informatice a didaktické 
pedagogická škola zřízena tehdejšími plánovači technice. Dá se snad s hrdostí říct, že naše pedago-
právě v gymnáziu Čáslav? Snad to byla její lokaliza- gická škola oživila město, nejen přítomností 
ce, snad také všeobecný charakter vzdělávání a také mladých lidí sjíždějících se často z daleka (Mladá 
snad, a to určitě, kvalita vyučování a personálního Boleslav, Nymburk, Kolín, Pacov, Přibyslav, Havlíč-
obsazení na zdejším gymnáziu. Vždyť gymnázium kův Brod a další), ale i svými aktivitami ve veřejném 

prostoru: například výstavami, koncerty, sportov-
Tahleta věc se nějak ními výkony.
automaticky přenesla Za čtyřicet roků součinnosti SOŠPg s gymnázi-
na studentky pedago- em rozhodovali o charakteru studia jen tři ředitelé, 
gického oboru, ono ne- což svědčí o značné stabilitě. Prvním byl krátce 
bylo jednoduché učit Václav Kaňka, druhým Jindřich Vyhnánek a třetím je 
první hodinu i třeba po nejdelší dobu dosud Zdeněk Sejček. Museli se 
matematiku nebo che- vyrovnat s rekonstrukcemi, modernizacemi, 
mii v gymplu a druhou to politickými změnami i s demografickou křivkou.
samé v peďáku a nevy- I přes všechny změny vně i uvnitř škola trvá a to 
žadovat v obou třídách je dobré! Popřejme tedy střednímu pedagogické-
od studentů stejný přís- mu vzdělávání v Čáslavi, 
tup. Pamatujeme i různé aby jeho tradice pokračo-
střety v tomto ohledu. vala v dalších generacích, 
Ale vyplatilo se nepovo- aby jí bylo dopřáno oboha-
lit! Čáslavská pedagogic- covat život města a regio-
ká škola si získala dob- nu.“
rou pověst a drží ji do-         Josef Novák, zn

40 LET EXISTENCE 
PEDAGOGICKÉ ŠKOLY V ČÁSLAVI

Profese pedagoga s sebou jistě nese mnoho milých a příjemných okamžiků, 
které se vpisují jak do duší dospělých, tak (a to je ještě důležitější) do života dětí. 
Jde však také o velmi složité a náročné povolání, které vyžaduje od každého 
dobrého učitele na kterémkoliv stupni škol plné nasazení, odpovědnost a 
hlavně lásku a úzký vztah k těm, kterým zasvětil svůj profesní život - tedy k 
dětem. V případě učitelek v mateřské škole pak vše výše uvedené platí 
dvojnásob. Vždyť se stávají spolu s rodiči malých dětí těmi, kdo z největší míry 
ovlivňuje malého člověka v době, kdy se rodí základy jeho budoucího života, 
hodnot a postojů, kdy děti začínají vnímat svět kolem sebe v souvislostech a učí 
se žít ve společnosti. Příprava na takové povolání je proto nesmírně důležité a 
také složité období, které nabízí mladým budoucím učitelkám a učitelům 
nepřeberné množství podnětů pro získávání vlastního přístupu k těm, jejichž 
kroky dětstvím a mládím se rozhodli provázet. Jednou ze škol, z jejíchž lavic 
odcházejí po maturitě do praktického života či k dalšímu studiu převážně 
pedagogických oborů budoucí učitelé, je také čáslavská střední odborná škola 
pedagogická, která v tomto školním roce slaví již plných čtyřicet let svojí 
existence. Je třeba konstatovat, že úspěšné existence.    

&SOG ŠPg ČÁSLA
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SPECIALIZOVANÉ
ODBORNÉ
VZDĚLÁVACÍ
AKTIVITY
… to je poměrně široké spektrum služeb, kterým se věnuje čáslavské doučovací centrum, 
jehož název SOVA vznikl právě z počátečních písmen výše uvedených slov.

Za 15 let práce s malými (ale i dospělými studenty) již urazili kus cesty. „Tehdy můj 
manžel Radek začínal s individuálními lekcemi německého jazyka, já přidala později angličtinu,“ 
připomíná Martina Vrbická, odborná lektorka, která sestavuje výukové materiály pro 
studenty centra a plánuje nové cíle. 
„Největší pozornost v posledních letech věnujeme žákům se specifickými poruchami učení (tzv. 
DYS poruchami). Náprava čtení, psaní a gramatiky českého jazyka je prvořadá, jelikož bez dobré znalosti mateřského jazyka nelze 
zvládnout jazyk cizí.“
V kurzech je dostatek prostoru pro nacházení konkrétních příčin neúspěchu dítěte a také pro vzdělávání rodičů dětí s dyslexií, dysgrafií… 
A hlavně přicházejí rodiny, které pochopily, že úlevy ve škole pro jejich dítě vůbec nic neřeší. Možná právě naopak, dělají z dětí ještě více 
pohodlné a neschopné, zvyklé na omlouvání "čehosi" a vyhýbání se 
zodpovědnosti za vlastní život.

A co nového chystáme v roce 2016?
· Od ledna budou aktuální kurzy ČJ, AJ i NJ zaměřené na přijímací zkoušky 
na SŠ a na maturitu.
· Vyšetření školní zralosti s doporučením cvičení a materiálů, které 
jsou nejvhodnější pro rozvoj oblastí se slabými výsledky.
· Stimulační program „MAXÍK“ pro děti od pěti roků, děti s odloženou 
školní docházkou, ale i pro malé školáky, kterým se ve čtení a psaní nedaří.
· Nová přednáška pro rodiče a učitele s názvem „Učení – bez nervů a 
křičení.“
· Celodenní seminář „O učení, dětech, ale i o nás dospělých.“
· Oblíbené doučování o letních prázdninách.
Další podrobné informace lze získat na www.doucovanicaslav.cz nebo 
prostřednictvím e-mailu sova@doucov
anicaslav.cz, případně na telefonním čísle 775 035 
286.
Mgr. Martina Vrbická

Jak často si dospělí lidé pod tíhou dennodenních 
starostí povzdechnou s konstatováním, že by bylo 
lepší vrátit se zase alespoň na chvíli do dětských 
let, kdy byl život jednodušší. Vždyť úkoly by se daly 
napsat za pár minut a pak už „žádné další problé-
my“. Je zvláštní jak snadno zapomínáme na 
starosti, které trápí dětskou hlavu. Vždyť právě v 
tomto věku, se vstupem do školy, začíná učení, 
které vlastně nikdy nekončí. V prvních letech se 
však malé dítě musí naučit tomu nejdůležitějšímu, 
co jej bude provázet celým dalším životem - čtení, 
psaní a základy matematiky. Pro někoho je to 
relativně jednoduché vykročení do světa poznává-
ní a učení, pro jiného se však totéž může z mnoha 
důvodů jevit jako nepřekročitelný problém. Pokud 
není dítě schopno se bez problémů vyrovnat s 
těmito nástrahami, musí přijít na pomoc nejen 
rodiče, ale často také specializovaní pedagogové, 
kteří jsou schopni odhalit příčinu a tu potom 
pomoci odstranit či se s ní alespoň naučit pracovat. 
Jedním z takových center, kam se mohou rodiče 
nebo i samotní žáci obrátit se žádostí o radu a Jakým způsobem s dětmi pracujete? 
pomoc, je čáslavská SOVA (Specializované odborné 
vzdělávací aktivity), které mnozí znají pod bývalým 
názvem Basic. O fungování tohoto centra jsme 
hovořili s magistrou Martinou Vrbickou. 

Skutečně pro každé dítě?

Zaměřujete se tedy pouze na malé děti?

Na čem konkrétně je založena Vaše práce s 
malými klienty i jejich rodiči? 

„V roce 2000 zahájila pod názvem SOVA svoji 
činnost jazyková škola, specializovaná na němčinu a 

později také angličtinu, kterou založil můj manžel, 
vystudovaný učitel němčiny a geografie pro třetí 
stupeň. Následovalo období, kdy jsme se věnovali 
práci s dětmi metodikou Basic, což jsou střediska, 
fungující vlastně na principu tak zvané franšízy - 
tedy na základě jednotné zpracované metodiky. 
Pod názvem Basic naše centrum doposud zná 
mnoho lidí jak přímo v Čáslavi, tak i v širokém okolí 
města. Protože jsme se ale nyní rozhodli výrazně 
rozšířit spektrum naší nabídky i o metody, které 
nejdou zpracované právě v Basicu, zdála se jako 
vhodná varianta určitá změna. Nyní tedy v Čáslavi 
nabízí svoje služby právě doučovací centrum 
SOVA.“

zvládat slovní úlohy v matematice. Častým důvo-
dem tohoto stavu je přitom špatné čtení, kdy se dítě 
v nejnižších třídách základní školy nedokázalo 
naučit nejen číst správně slova, ale také porozumět 
jeich obsahu a smyslu celého textu. Pokud dítě i na 
druhém stupni základní školy přečte větu, v níž dvě, 
tři slova změní, nemůže pochopit text a dokonce se 
jej správně naučit. Většinou je tedy třeba začít s 
nápravou od začátku, od správného čtení a psaní.  

Jak jsem ale řekla již na začátku, zaměřujeme se 
také na výuku cizích jazyků, tedy němčiny a angličti-
ny. S případnými problémy v této oblasti k nám pro 
změnu docházejí spíše starší žáci a studenti střed-
ních škol. Někdy se stává, že si až s blížící se maturi-
tou uvědomí, jak velké mezery ve znalostech cizího 
jazyka mají a pak je třeba urychleně zapracovat na 
jejich odstranění. Přijít ale také mohou (a přicháze-
jí) naopak i vynikající studenti, kteří mají školní 
rozsah výuky cizího jazyka bez problémů zvládnutý 
a chtějí vědět, jak se posunout ještě dále. I těmto 
můžeme poradit a pomoci.“ 

základní diagnostiku, což je možná trochu ošklivé 
„Doučování v našem středisku se děje formou slovo, ale v principu jde o zjištění míry problému a 

her, zvláště proto, že sem docházejí i opravdu malé pokud možno i jeho příčiny. Výsledkem potom není 
děti, které musí učení bavit. Jak jsem již řekla, děti si žádný složitý graf, ale pouze jakýsi základní strom, 
mohou „hrát s plastelínou“ a přitom tvořit písmena, který ukazuje silné a slabší větve, tedy oblasti, v 
kroutit drátky do potřebných tvarů a tak dále. Pro nichž je dítě silné a pak také ty, na jejichž rozvíjení je 
každé dítě, které na doučování dochází dlouhodo-t ř e b a  v ý r a z n ě j i  
běji, máme vypracovaný individuální plán, který z a p r a c o v a t .  Ta t o  
nejlépe vyhovuje právě jeho potřebám.“ schůzka se koná za 

 přítomnosti rodiče a 
„Vlastně ano - a to hned z několika důvodů. za j e j í m  v ý s l e d k e m  

prvé každé dítě je jedinečné a stejně tak i jeho n e m u s í  b ý t  v ž d y  
problémy. Za druhé se nyní ale také setkáváme s doporučení k návštěvě 
velmi rozdílným systémem výuky v různých školách. d a l š í c h  k u r z ů .  V  
Učitelé mají například k dispozici hned několik některých případech 
metod, jak učit prvňáčky číst. My dnes již dospělí p o u z e  o d h a l í m e  
jsem se v první třídě všichni s největší pravděpo-m o ž n o u  p ř í č i n u  
dobností setkali s tak zvanou analyticko-problému a rodičům 
syntetickou metodou, tedy klasickým slabikováním. poskytneme potřebný 
To je samozřejmě jedna z metod, používaná materiál, na jehož 
dodnes. Kromě ní je ale možné setkat se i s tak základě mohou s dětmi 
zvanou genetickou metodou, kdy děti neslabikují, p ra c o va t  d o m a  a  
ale rovnou skládají z jednotlivých písmen slova. K rozvíjet jejich schop-
tomu ale je třeba mít dokonale vyvinutu sluchovou nosti podle individuál-
složku, která dítěti umožní pochopit, že písmena k y ních potřeb každého 

dítěte. Problém často 
bývá v tom, že malé děti jsou zvyklé poznávat svět 
všemi smysly. S nástupem do školy jim však 
mnohdy neumožňujeme učení hmatem. Některé 
děti se například snáze naučí písmenka ne pouhým 
díváním se na jejich tvar v knize, ale třeba modelo-
váním z plastelíny nebo drátku. Lépe si pak jejich 
tvar vryjí do paměti.“ 

 
„To není tak docela pravda, k nám do centra 

mohu samozřejmě přijít i starší žáci ze základních či 
dokonce středních škol. Je ale pravdou, že právě v 
raném školním věku se mohou vyskytnout problé-
my, které následně děti a jejich školní výsledky 
ovlivní na mnoho dalších let a pokud se podaří je 
včas odstranit, jsou děti i jejich rodiče ušetřeni 
mnoha dalších problémů. 

„V podstatě lze jednoduše konstatovat, že Stává se mi například, že přijdou maminky 
základem naší práce je individuální přístup ke páťáků i starších dětí se žádostí o pomoc. Jejich 
každému dítěti,jeho problémům i schopnostem. děti se těžko učí vlastivědu nebo nejsou schopny 
Než začneme s dítětem pracovat, je třeba provést 
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Jak často si dospělí lidé pod tíhou dennodenních 
starostí povzdechnou s konstatováním, že by bylo 
lepší vrátit se zase alespoň na chvíli do dětských 
let, kdy byl život jednodušší. Vždyť úkoly by se daly 
napsat za pár minut a pak už „žádné další problé-
my“. Je zvláštní jak snadno zapomínáme na staros-
ti, které trápí dětskou hlavu. Vždyť právě v tomto 
věku, se vstupem do školy, začíná učení, které 
vlastně nikdy nekončí. V prvních letech se však ma-
lé dítě musí naučit tomu nejdůležitějšímu, co jej 
bude provázet celým dalším životem - čtení, psaní 
a základy matematiky. Pro někoho je to relativně 
jednoduché vykročení do světa poznávání a učení, 
pro jiného se však totéž může z mnoha důvodů je-
vit jako nepřekonatelný problém. Pokud není dítě 
schopno se bez problémů vyrovnat s těmito 
nástrahami, musí přijít na pomoc nejen rodiče, ale 
často také speciální pedagogové, kteří jsou schop-
ni odhalit příčinu a tu potom pomoci odstranit či se 
s ní alespoň naučit pracovat. Jedním z takových 
center, kam se mohou rodiče se svými dětmi obrá-
tit se žádostí o radu a pomoc, je čáslavská SOVA 
(specializované odborné vzdělávací aktivity), které 
mnozí znají pod bývalým názvem Basic. O fungování Jakým způsobem s dětmi pracujete? 
tohoto centra jsme hovořili s magistrou Martinou 
Vrbickou. 

Skutečně pro každé dítě? 

Zaměřujete se tedy pouze na malé děti? 

Na čem konkrétně je založena Vaše práce s nej-
mladšími klienty (předškoláky) a jejich rodiči? 

Stává se mi například, že přijdou maminky 
páťáků i starších dětí se žádostí o pomoc. Jejich děti 
se těžko učí vlastivědu nebo nejsou schopny zvládat 
slovní úlohy v matematice. Častým důvodem 
tohoto stavu je přitom špatné čtení, kdy se dítě v 
nižších ročnících základní školy nedokázalo naučit 
nejen číst správně slova, ale také porozumět jejich 
významu a následně smyslu celého textu. Pokud 
dítě i na druhém stupni základní školy čte větu, v níž 
dvě, tři slova nesprávně přečte, nemůže pak 
pochopit text, natož se ho naučit a zapamatovat. 
Většinou je tedy třeba začít s nápravou od začátku, 
od správného čtení a psaní.  

Jak jsem ale řekla již na začátku, zaměřujeme se 
také na výuku cizích jazyků, tedy němčiny a angličti-
ny. S případnými problémy v této oblasti k nám pro 
změnu docházejí spíše starší žáci a studenti střed-
ních škol. Někdy se stává, že si až s blížící se maturi-
tou uvědomí, jak velké mezery ve znalostech cizího 
jazyka mají, a pak je třeba urychleně zapracovat na 
jejich odstranění. Naopak přicházejí i studenti 
vynikající, kteří mají rozsah školní výuky zvládnutý „V podstatě lze jednoduše konstatovat, že 
skvěle, ale chtějí se posunout ještě dále.“ základem naší práce je individuální přístup ke kaž-

dému dítěti, jeho problémům i schopnostem. Než 
„Individuálně, názorně, zábavně, často i for-začneme s dítětem pracovat, je třeba provést zák-

mou her, protože k nám dochází i malí školáci, které ladní vyšetření, což je možná trochu ošklivé slovo, 
„V roce 2000 zahájila pod názvem SOVA svoji chceme pro učení nadchnout. Samozřejmě prochá-ale v principu jde o zjištění míry problému a pokud 

činnost jazyková škola, specializovaná na němčinu a zíme i „nudnější“ tréninková cvičení a zlepšit diktáty možno i jeho příčiny. 
bez psaní by také nešlo.  Jak jsem již zmiňovala, děti Výsledkem potom není 
tvoří písmena z plastelíny, kroutí drátky do potřeb-žádný složitý graf, ale 
ných tvarů, píší do krupice. Pro zapamatování vy-pouze jakýsi základní 
užívají co nejvíce smyslů. Pro každé dítě, které na strom, který ukazuje 
doučování dochází pravidelně, máme vypracovaný silné a slabší větve, te-
individuální plán, který nejlépe vyhovuje právě jeho dy oblasti, v nichž je dí-
potřebám.“ tě silné a pak také ty, na 

jejichž rozvíjení je tře-
„Vlastně ano - a to hned z několika důvodů. Ur-ba výrazněji zapraco-

čitě proto, že každé dítě je jedinečné a stejně tak i vat. Tato konzultace se 
jeho problémy. Druhým velkým důvodem je, že se koná za přítomnosti ro-
můžeme setkat s různými metodami výuky čtení na diče a jejím výsledkem 
základních školách. Stále převládá analyticko-syn-nemusí být vždy dopo-
tetická metoda čtení, kterou zažil na základní škole ručení k návštěvě dal-
asi každý z nás dospělých. Jde o klasické slabikování. ších kurzů. V některých 
Kromě ní je ale možné setkat se i s genetickou meto-případech pouze od-
dou čtení, kdy děti neslabikují, ale rovnou skládají z halíme možnou příčinu 
jednotlivých hlásek slova. Důležitým předpokla-problému a rodičům 

později také angličtinu, kterou založil můj manžel, poskytneme či doporučíme potřebný materiál, na 
vystudovaný učitel německého jazyka a geografie. jehož základě mohou s dětmi pracovat doma a 
Následovalo období, kdy jsme k nápravě čtení a rozvíjet jejich schopnosti podle individuálních 
psaní využívali materiály center Basic. Nyní už ne- potřeb každého dítěte. Problém často bývá v tom, 
jsme součástí celorepublikové sítě. Zaměřujeme se že malé děti jsou zvyklé poznávat svět všemi 
na mnohem širší spektrum vzdělávacích služeb. smysly. S nástupem do školy jim však mnohdy ne-
Nové metody určené k nápravě specifických poruch umožňujeme učení hmatem. Některé děti se na-
učení, pomůcky i materiály se stále intenzivně roz- příklad snáze naučí písmenka ne pouhým díváním 
víjí a zdokonalují, a tak i my, učitelé, na sobě chceme se na jejich tvar v knize, ale třeba modelováním z 
neustále pracovat a dále se vzdělávat. V našich plastelíny nebo drátku. Lépe si pak jejich tvar vryjí 
individuálních nápravných programech pro žáky do paměti.“ 
využíváme různé metody a přístupy, které se jeví 
jako nejvhodnější pro konkrétní problém. Nabí- „To určitě ne, k nám do centra mohu samozřej-
zíme služby, které se týkají již dětí předškolního mě přijít i starší žáci ze základních, středních či do-
věku (vyšetření školní zralosti), doučujeme ale i v konce vysokých škol. Je ale pravdou, že první 
oblasti českého, anglického a německého jazyka. komplikace se mohou objevit v raném školním vě-
Nyní tedy v Čáslavi nabízí svoje služby doučovací ku a ty pak následně ovlivní děti a jejich školní výs-
centrum SOVA.“ ledky na mnoho dalších let. Pokud se podaří je včas 

odstranit, jsou děti i jejich rodiče ušetřeni mnoha 
dalších nepříjemností. 
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dem pro zvládnutí čtení tímto způsobem je dobře větší úsilí jak od samotných dětí, tak i od učitelů 
rozvinuté sluchové vnímání. Dítě musí slyšet, že a rodičů, ale výsledek určitě stojí za to. Vždy 
hlásky P – E – S dají dohromady slovo PES.  Ne všem zdůrazňuji skutečnost, že dítě plněním školních 
dětem tato metoda vyhovuje, a právě proto je třeba úkolů získává také další vlastnosti, které jsou 
následně volit zcela individuální přístup ke každé- potřebné v celém dalším životě - jako je napří-
mu z nich, což samozřejmě ve třídě není vždy klad smysl pro plnění povinností. Nelze oddělo-
možné.“ vat dětství, kdy bude malý člověk neustále 

omlouván a utvrzován v tom, že něco nedokáže, 
od dospělého života, v němž takových úlev 

„Vidím v ní výhody i nevýhody, jako ostatně u najde jen minimum. Proto se mi velmi líbí 
všeho. Znám paní učitelky, které jsou nadšené. Jiné přístup některých rodičů, kteří se smíří s tím, že 
ji zavrhují. Při individuálním doučování je prostor jejich potomek bude nosit z daného předmětu 
hledat tu nejlepší cestu pro konkrétní dítě. U místo vytoužených dvojek horší známky, ale 
genetické metody čtení vidím jedno hlavní nebez- zůstane v kontaktu s běžným školním režimem. 
pečí. Rodiče často nepostupují při domácím tré- Není to vždy jednoduché, ale není to ve většině 
ninku čtení s dětmi stejně jako učitelé, jelikož prin- případů nemožné. Nejdůležitější je postavit se k 
cip neznají. Sami prošli ve škole slabikováním a to problémům čelem a nesnažit se před nimi 
vyžadují i po svých ratolestech. Pak je dítě totálně utíkat. Podpořit dítě a dodat mu víru, že ačkoliv bo k němu mají nechuť a hlavně samozřejmě způ-

to bude těžké, společně je soby, jak si s překážkami poradit. 
možné to zvládnout. Pro rok 2016 ale připravujeme i další novinky. 

Dalším problém je Od ledna je vhodná doba na vyšetření školní zralosti 
systém celkově, politika, u předškoláků s doporučením cvičení a materiálů, 
boj o žáky… Ale do této které jsou vhodné pro rozvíjení oblastí, v nichž bude 
kapitoly se pouštět nechci. mít dítě slabší výsledky. Dále bych se ráda soustře-
Osobně kladu velký důraz dila také na stimulační program „MAXÍK“, který je 
na předškolní přípravu určen pro děti již od pěti let, děti s odloženou školní 
dítěte, rozvoj všech oblastí docházkou, ale i pro malé školáky, kterým se nedaří 
smyslového vnímání a čtení a psaní. Pracuji na nových materiálech a hrách 
hlavně na nutnost správné pro zvládnutí gramatiky českého jazyka. Brzy bu-
výslovnosti před vstupem deme využívat při nápravě dyslexie metodu Splýva-
do základní školy.  Setká- vého čtení®. Nejaktuálnější jsou nyní kurzy české-
váme se s případy, kdy ho, anglického a německého jazyka, zaměřené na 
prvňáček nezvládá výslov- přijímací zkoušky na střední školy a na maturitu. 
nost mnoha hlásek, má Zajímavý je i celodenní seminář s názvem „O učení, 
malou slovní zásobu… Vět- dětech, ale i o nás dospělých“ a již nyní si lze rezer-
šina rodičů tomu nepřiklá- vovat místo na oblíbené a hojně využívané doučo-
dá velkou důležitost a dou- vání o letních prázdninách.  

zmatené a zaklíněné někde mezi dvěma postupy. fá, že se vše během první třídy dožene. To je však 
Pokud se tedy škola rozhodne vyučovat prvňáčky pozdě a dítěti se „boří“ další oblasti, které na 
tímto způsobem, měli by učitelé počítat s tím, že je správné výslovnosti závisí – jako například diktát. 
třeba napřed uspořádat „školení“ pro rodiče, aby se Přestože učitel diktuje slovo „prasátko“, dítě napíše 
s principy metody seznámili a mohli tak svoje děti slovo tak, jak si ho samo v duchu zopakuje. Pokud 
účinně podporovat.“  tedy dítě vysloví „pahátko“, 

tak to i napíše. 

„Nejde ani tak přímo o problém dětí, jako spíše 
systému, který se v současné době zabývá diagnos-
tikováním nejrůznějších dys- (dysgrafie, dyslexie...). 
Je určitě vhodné zjistit příčinu potíží, s nimiž dítě 
bojuje, ale stejně důležité je, jak se k odhalené „Samozřejmě se o to ne-
poruše učení pedagogové i rodiče dětí postaví. ustále snažíme. Již nyní pořá-
Bohužel se nyní často setkáváme s tím, že se žáčci dám nové přednášky pro ro-
po potvrzení poruchy učení dostanou do jakéhosi diče různě starých dětí, v nichž 
chráněného území a veškeré nároky, které by na ně i se snažím představit problé-
přesto mohly být kladeny, najednou zmizí s odů- my a jejich možná řešení. Pro 
vodněním, že dítě má přece dyslexii, dysgrafii a tak rodiče těch nejmenších je 
podobně. Přitom i u dětí se zmiňovanými porucha- připravena přednáška s náz-
mi je možné dosáhnout relativně velkých pokroků a vem „Z předškoláka prvňáč-
výrazně rozšířit jejich schopnosti. Vyžaduje to sice kem“, která rodiče seznamuje 

s tím, co by mělo dítě před 
nástupem do školy zvládat a 
jakou formou mu k těmto 
dovednostem dopomoci. 
Přednáška „Učení - bez ner-
vů a křičení“ je určena rodi-
čům, kteří sedí stále ještě 
nad učením se svými rato-
lestmi. Obsah je zaměřen na 
příčiny toho, proč mohou 
být děti nesoustředěné, 
proč jim jde učení hůře ne-

Myslíte si tedy, že tato zmiňovaná metoda není 
vhodná? 

Děkujeme za rozhovor a přejeme centru i 
dětem mnoho zdaru v učení, napravování chyb a 
dalším posunu za úspěchy ve škole, ale i v dalších 
oblastech života.

S jakým dalším problémem se u svých klientů 
potýkáte? Spektrum pomoci, kterou 

můžete svým klientům nabíd-
nout, je tedy velmi obsáhlé. 
Plánujete jeho další rozšiřová-
ní? 

zn, foto archiv SOVA
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NABÍDKA ČÁSLAVSKÝCH STŘEDNÍCH 

Žáci devátých tříd základních škol mají před sebou zásadní rozhodnutí, které může do jisté míry ovlivnit jejich život po studiu. Pro jednoho snadná volba, pro 
druhého přemýšlení do poslední chvíle před odevzdáním přihlášky o tom, co by chtěl v profesním životě jednou dělat. Pro jednoho i druhého, bez ohledu na 
to, zda ve svých patnácti letech ví nebo spíše tuší čím by se chtěl živit, jsou šance v životě stejné. Správný výběr školy je důležitý a mělo by se mu věnovat 
dostatek času, ale zárukou bezproblémové procházky životem po předem nalajnované čáře, rozhodně není. 

Když mladý člověk nemá vyhraněné koníčky a netuší co by ho bavilo, druhá otázka jistě zní: „Maturita nebo výuční list?” Zde se dá alespoň rozhodovat 
podle výsledků ze základní školy a každý třídní učitel i rodič by měl mít povědomí o tom, co si může daný žák dovolit. Ve Středočeském kraji je z čeho vybírat a 
Čáslav nabídce přispívá hned pěti školami. Než se podíváme, které to jsou a jaké obory nabízejí, je dobré si připomenout, že přihláška by měla být doručena 
přímo řediteli příslušné střední školy nejpozději do termínu 15. 3. 2016. 

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
PEDAGOGICKÁ

ty devátých tříd je dále připraveno Pedagogické ly- čovat na vysokých a vyšších odborných školách pře-
 nabízí žákům devátých a pátých tříd ceum a obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. devším pedagogického, uměleckého a sociálního 

čtyřletý a osmiletý obor Gymnázium. Pro absolven- GYMNÁZIUM poskytuje úplné střední všeo- zaměření. Všeobecné pojetí studia umožňuje vyso-
becné vzdělání zakončené maturitní kou míru připravenosti pro práci v institucích i mi-
zkouškou a připravuje studenty pro stu- mo rámec školství.
dium na vysokých školách. Absolvování PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA je 
gymnázia umožňuje i přímé uplatnění v čtyřletý studijní obor spojující bývalé studijní obory 
praxi, a to díky systému povinně volitel- Učitelství pro mateřské školy a Vychovatelství. Ab-
ných a nepovinných předmětů, mezi solventi tohoto oboru se po ukončení studia matu-
kterými jsou nabízeny  například de- ritní zkouškou mohou uplatnit ve všech typech ma-
skriptivní geometrie, konverzace v cizích teřských škol, v zařízeních působících v rámci zá-
jazycích, odborné semináře, apod. Na kladních škol, družinách, v některých školských zaří-
gymnáziu se nyní vyučují tyto cizí jazyky: zeních, např. v dětských domovech, v domech mlá-
anglický, německý a francouzský. deže a ve všech zařízeních, která pracují s dětmi a 

PEDAGOGICKÉ LYCEUM je  určeno mládeží i mimo resort školství. Studium cizího jazy-
především žákům se zájmem o humanit- ka umožňuje kvalifikovaně působit jako au-pair v 
ní obory, esteticko - výchovné před- zahraničí. Většina maturantů odchází na vysoké 
měty, tělesnou výchovu či cizí jazyky, školy pedagogického či uměleckého zaměření.
kteří po jeho absolvování chtějí pokra- www.gymcaslav.cz

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ 
AKADEMIE poskytuje absolventům 9. tříd základ-
ních škol čtyři maturitní obory. Strojírenství, Tech-
nické lyceum - průmyslový design, Obchodní akade-
mie, Ekonomické lyceum. 

STROJÍRENSTVÍ má tři typy zaměření, jejichž 
odborné předměty se začínají vyučovat ve 

oboru s tímto zaměření tohoto zaměření nachází chodní korespondence a psaní na klávesnici.
uplatnění jako servisní technici nebo diagnostici, EKONOMICKÉ LYCEUM  je obor připravující žá-
přijímací technici v servisech, prodejci automobilů, ky pro studium na vysokých a vyšších odborných 
atd. školách ekonomických, případně právních a peda-

TECHNICKÉ LYCEUM (průmyslový design) při- gogických směrů. Cílem studia není jen osvojování 
praví absolventy pro práci v širokém spektru činnos- teoretických poznatků, ale zejména rozvíjení eko-

třetím tí v oblasti tvarování produktů průmyslového od- nomického myšlení, vytváření schopností analyzo-
ročníku studia. větví. Uplatní se především jako designéři a realizá- vat a řešit problémy.

První zaměření je mechatronika. Absolvent toři modelů výrobků spotřebního a průmyslového www.sps-caslav.cz
tohoto zaměření získá znalosti z oblasti informatiky, charakteru. Důraz je kla-
elektroniky, technologie zpracování materiálů, stav- den na týmovou spoluprá-
by a provozu strojů, počítačového konstruování, ci s vlastními kreativními 
programování CNC strojů, atd. Student poté může přístupy a na hledání ne-
najít uplatnění jako  technolog, konstruktér, pro- konvenčních forem a po-
gramátor CNC strojů, pracovník technické kontroly, stupů. 
pracovník ve zkušebních laboratořích,  apod. OBCHODNÍ AKADE-

Informační systémy je název druhého zaměře- MIE je koncipována jako 
ní. Cílem studia je získání praktických zkušeností v univerzální střední odbor-
aktuálních softwarových aplikacích a rozvoj samo- né vzdělání, jehož základ 
statných tvůrčích schopností při jejich používání.  tvoří znalost dvou cizích 
Studenti jsou připravováni pro technicko- jazyků, práce s počítačem, 
hospodářské funkce související s činnostmi v oblasti ekonomiky, účetnictví a 
informačních technologií. obchodní korespondence. 

Všechny fanoušky automobilů potěší zaměření Během studia mohou žáci 
stavba a provoz automobilů. Žáci po vystudování získat státní zkoušku z ob-

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA ČÁSLAV dispo- mají možnost získat  řidičský průkaz – skupina B a T.
nuje nabídkou maturitních oboru Agropodnikání, - Zěmědělský provoz, po kterém absolventi 
Ekonomika a podnikání, Ekologie a životní prostředí najdou uplatnění například jako technici zeměděl-
a obor Sociální činnost. ského provozu a služeb, soukromě hospodařící ze-

AGROPODNIKÁNÍ má širokou univerzální kon- mědělci, pracovníci provozních úseků zpracovatel-
cepci. Odbornou orientaci si vytváří škola podle pře- ského průmyslu, poradci organizací a podnikatelů 
važujícího obsahu odborného učiva a vlastních tra- nejen v zemědělství, ale i ve státní správě.
dic. Zájemci si zde také volí následují zaměření. Žáci - Chovatelství nabízí získání vědomostí a do-

vedností z odborných předmětů zaměřených na 
kynologii,  které mohou využít třeba jako pracovníci 
výcvikových středisek, v jednotkách záchranářů, 
hasičských sborů, policie a vojska. Dovednosti z 
předmětů zaměřených na chov koní mohou využít  
jako podnikatelé v chovu koní, ošetřovatelé koní, 
podnikatelé v oblasti agroturistiky a mohou se 
uplatnit v jezdeckých provozech v zahraničí. 

ŠKOL A UČILIŠŤ JE PESTRÁ A ŠIROKÁ
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EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (cestovní ruch) žáky SOCIÁLNÍ ČINNOST 
naučí vykonávat činnosti spojené se zajištěním pod- Přijatí uchazeči si v průbě-
nikových činností, efektivně hospodařit s finanční- hu studia osvojí vědomosti 
mi prostředky a vykonávat obchodní činnosti. a dovednosti potřebné pro 

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ se snaží po- poskytování přímé péče a 
skytnout náležité středoškolské odborné vědomos- pomoci klientům, kteří ji 
ti, dovednosti a výchovu odborných pracovníků pro potřebují z důvodů zdra-
ochranu přírody a životního prostředí. Ekologie a votního postižení, dlouho-
životní prostředí má dva typy zaměření. Biologie a dobého onemocnění, vyso-
ochrana druhů a kolektivní sporty. Uplatnění lze kého věku nebo dlouhodo-
najít například jako pracovník referátů životního bé krizové sociální situace. 
prostředí obcí, měst a okresů, technik pro inspekční Absolventi tohoto oboru 
činnost v oblasti ochrany vody, ovzduší a nakládání s mohou najít uplatnění ve 
odpady, technik produkčních a šlechtitelských sadů všech zařízeních sociálních 
nebo pracovník na úsecích ochrany a tvorby životní- služeb.
ho prostředí. www.szescaslav.cz

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ OD-
BORNÉ UČILIŠTĚ DOPRAVNÍ ČÁSLAV

ných dělnických činností v oblasti údržby, diagnosti- které žáci provádějí na nejmodernějších přístrojích. 
 nabízí tři čtyř- ky a oprav motorových vozidel. Součástí výuky je Žáci připravují motorová vozidla zákazníků pro sta-

leté obory zakončené maturitní zkouškou a čtyři získání řidičského oprávnění skupiny B a C. nice technické kontroly a měření emisí. Součástí 
tříleté, jejímž výstupem je získání výučního listu. PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Uplatnění výuky je získání řidičského oprávnění skupiny B a C.
Vyučení poté mohou pokračovat na nástavbové absolventa tohoto maturitního oboru na trhu práce MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 
studium ukončené maturitní zkouškou. je ve funkcích technicko-hospodářských a adminis- SE ZAMĚŘENÍM NA JEDNOSTOPÁ VOZIDLA Absol-

AUTOTRONIK je čtyřletý studijní obor zakonče- trativních pracovníků v oblasti provozu, organizace vent tohoto oboru je připraven provádět opravy, 
ný maturitní zkouškou a jeho cílem je připravit žáka a obchodně-ekonomických činností ve specifických údržbu a servis motocyklů a čtyřkolek. Výuka je za-
tak, aby po absolvování nástupní praxe a po přimě- druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci měřena na konstrukci, diagnostiku a údržbu moto-
řené době zapracování byl schopen výkonu nároč- celé dopravní soustavy. cyklů. Žáci provádějí demontáž jednotlivých částí, 

POŽÁRNÍ OCHRANA je po- kontrolu, opravu a následnou montáž. Součástí 
slední z nabízených maturitních vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávně-
oborů. Žáci budou připraveni pro ní skupiny B a C.
výkon služby v jednotkách požár- AUTOELEKTRIKÁŘ V odborném výcviku je výu-
ní ochrany. Uplatnění najdou v ka zaměřena na opravu rozvodných sítí ve vozidle, 
pracovních pozicích hasič hasič- údržbu a seřizování příslušenství, obsluhu diagnos-
ského záchranného sboru, spojař tických prostředků a zařízení, ... Součástí přípravy je 
hasičského záchranného sboru, i základní automechanický výcvik a získání řidičské-
strojník hasičského záchranného ho oprávnění skupiny B a C.
sboru, atd. Součástí této výuky je KAROSÁŘ Výuka je zaměřena na přípravu od-
získání řidičského oprávnění sku- borníků pro opravy karosérií motorových vozidel. 
piny B a C. Součástí této výuky je získání oprávnění pro svařo-

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTO- vání plamenem a svářečského průkazu pro svařová-
ROVÝCH VOZIDEL Významná část ní v ochranné atmosféře CO2 a získání řidičského 
výuky je věnována diagnostice, oprávnění skupiny B. 
kontrolám a seřizování motorů,  www.sosasoudopravnicaslav.cz

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ČÁSLAV má v hradník. Je připravován pro výkon činností přede- přípravu vybraných druhů teplých i studených pokr-
nabídce deset tříletých oborů nejrůznějšího zamě- vším v následujících oblastech: množení ovocného mů a nápojů, pomáhá při jejich přípravě, čistí a udr-
ření. Po vyučení škola nabízí nástavbové maturitní a okrasného materiálu, pěstování květin, ovoce a žuje inventář, dodržuje posloupnost prací a časový 
studium Podnikání. zeleniny, zakládání a údržba sadovnických a kraji- harmonogram, používá a udržuje technická a tech-

CUKRÁŘ je obor, který se zajímá o zhotovování nářských úprav, floristika (tj.vazačství a aranžování nologická zařízení v gastronomickém provozu. 
cukrářských polotovarů, korpusů a hotových vý- květin). ZAHRADNICKÉ PRÁCE se specializují na odbor-
robků, moučníků a zmrzlin tvarováním, pečením, KLEMPÍŘ po studiu umí vyrábět a opravovat né práce při pěstování a ošetřování základních dru-
smažením, vařením, plněním, poléváním, kráje- strojírenské klempířské výrobky, vyrábět a opravo- hů květin, zelenin a ovocných dřevin.Odborné prá-
ním, zdobením a další speciální úpravou včetně vat stavební klempířské dílce, výrobky a konstrukce, ce při pěstování a ošetřování základních druhů kvě-
jejich umělecky výtvarného zpracování. zpracovávat jemné profily a plechy při výrobě a tin, zelenin a ovocných dřevin. 

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK se mimo jiné zabývá přípra- opravách klempířských dílců, výrobků a konstrukcí, 
vou jídel teplé a studené kuchyně včetně dietních usilovat o nejvyšší kvalitu své 
jídel, teplých moučníků a cukrářských výrobků, zá- práce, výrobků, nebo služeb, 
klady stolničení a pravidly jednoduché a složité ob- dbát na bezpečnost práce a 
sluhy. ochranu zdraví při práci, jednat 

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ Žák během ekonomicky.
studia získá řidičské oprávnění skupiny C a opráv- OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE obná-
nění ke svařování. ší osvojení dovedností jako zá-

PRODAVAČ najde uplatní při výkonu povolání kladní ruční a strojní obrábění 
prodavač, pokladník, získá základní odborné před- kovů, údržby, opravy strojů a 
poklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti zařízení používaných v země-
obchodu. dělské výrobě, běžné opravy 

ŘEZNÍK - UZENÁŘ žáky naučí porážet a zpraco- traktorů a přípojných strojů. 
vávat jatečný dobytek, dělit, třídit a opracovávat Žáci mají možnost získat řidič-
maso na polotovary, masné výrobky a konzervy. ského oprávnění skupiny T. 

ZAHRADNÍK se uplatní zejména v oblasti za- STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ 
hradnické, resp. rostlinné výroby v povolání za- SLUŽBY Žák po studiu ovládá 

 www.soucaslav.cz
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Dobrý den Lil, mohla byste nám o sobě říci ně- Našla byste pár slov pro ty, co se snaží dostat první pohled vypadal celkem slušně, mi dokázal 
co bližšího. Kolik je Vám let? Jaké je Vaše povolá- ze závislosti? Kde jste vzala sílu Vy? dělat takové hrůzy. 
ní?  Já sílu sbírala dlouho a už jsem měla strach, že Co vše Vám drogy vzaly. Je něco co Vám na dru-

Je mi 35 let. Co se týče mé práce, tak té jsem nikdy nebudu tak silná, abych se z toho dostala. Nej- hou stranu daly?   
vystřídala více. Nyní několikátým rokem podnikám, větší sílu mi dal nový přítel. Ze začátku jsme byli jen Nedaly mi nic, vzaly mi hodně. Mohla jsem stu-
mimo Střední Čechy. kamarádi, ale po pár dnech jsme se do sebe zamilo- dovat, užívat si mládí a . Naše 

Kolik let jste brala drogy a jak dlouho abstinu- vali. On měl úplně jiné vychování a zvyky. Najednou rodina se
jete? jsem všechno viděla jinak a řekla jsem si, že jestli ani 

Drogy jsem brala od osmnácti let po dobu čtyř teď nedokážu žít normálně, tak už nikdy. Chodili  Vzaly mi snad všechno.
let. Abstinuji již třináct roků. jsme spolu a do dvou let se nám narodila naše hol- Prozradíte nám ještě něco o dalším pokračo-

Co Vás vedlo k ohlédnutí se zpět a znovu za- čička. Ta mě od vší té špíny odřízla nadobro. Musíte vání knihy?
vzpomínat na to, co by jiní nejraději vymazali z hla- mít zkrátka někoho, kdo Vás nasměruje úplně jina- V druhém dílu budu hloupější než v prvním. K 
vy, a napsat o tom knihu? m, jinak je před Vámi těžká, opravdu velmi těžká příteli jsem se vrátila a vše nakonec málem dopadlo 

Asi jediná věc, která mě vedla k tomu napsat cesta. velmi špatně. Zažila jsem další zklamání z lásky, kvů-
knihu, bylo to, že jsem nikdy nikomu nedokázala Jak je důležité mít kolem sebe známé, kteří Vás li kterému začnu brát drogy sama. Do drogové zá-
říct, co všechno jsem si jako mladá a hloupá holka hned neodsoudí a drží při Vás? vislosti spadne i člověk, který mi je jedním z nejbliž-
nechala líbit. Několik let mě trápily deprese a do- Je to velmi důležité. O svoji nejlepší kamarádku ších na světě. Bohužel i dva lidé zemřou. Byli to ka-
dnes se mi bohužel nějaké zážitky vrací. Například Angie, která - jak čtenáři mohou vědět z knihy - se marádi, kteří se z drog dostat nedokázali. Padli tak 
při rychlé jízdě automobilem, křiku nebo rychlých mi opravdu usilovně snažila pomoci, jsem nakonec hluboko, že to vzdali. Vydání plánujeme nejpozději 
pohybech. To, že můžu jako anonymní autorka na- na několik let přišla. Po nějaké době toho na ní bylo v dubnu. Spěcháme, ať čtenáři mají co číst. 
psat všechno, co mě vlastně dosud trápilo, mi po- už příliš. Drogy člověka zkazí a udělají z něho lháře a Vaše kniha by mohla mít význam například 
mohlo. Mluvit bych o tom ale stejně nedokázala. špatného člověka. pro různé výchovně vzdělávací instituce…
Dost věcí mi dalo problém napsat, natož vyslovit. Ano. Už se mi ozval učitel z čáslavské základní školy 

Co odpovídáte lidem, kteří se na Vás dívají skrz na náměstí, kterou jsem kdysi navštěvovala. Mají 
prsty a rezolutně odsuzují nebo nechtějí chápat zájem o knihu, kterou prý jistě využijí k preventiv-
účel vydání knihy? ním účelům. Věnuji jim oba díly a doufám, že děti Nejrizikovější skupinou je mládež. Existuje 

Víte, to je těžké. Já sama jsem ještě v sedmnácti uvidí, že drogy dokáží zničit život samotnému jedin-podle Vás ve výchově něco, co je podceňováno a 
letech narkomany odsuzovala a nemohla jim přijít ci, ale převrátit i životy lidem okolo něj. O srandu se tím pak vzniká větší sklon k užití návykové látky? 
na jméno. A co se stalo? Skončila jsem mezi nimi. rozhodně nejedná ani v nejmenším.Jaká je prevence?
Dost lidí toto téma ale zajímá. Já jim dám přečíst, co S mládeží je to těžké, vlastně většina ne moc 
všechno jim můžou drogy vzít a už nikdy nevrátit. Ve dobrých věcí jim přijde super a v pohodě. Řeknou si, 
společnosti se toto bohužel skutečně děje. Proč že všichni jen přehánějí. Chtějí to zkusit, protože oni 
nad tím tedy zavírat oči? jsou přece něco úplně jiného. Jim nic nehrozí. Po-

pravdě ale nevím, jaká by mohla být prevence. Snad 
Mockrát děkuji za odpovědi a přeji jen to nej-možná co největší a nejdůvěrnější vztah s rodiči. A 

lepší. velmi důkladná kontrola toho, s kým se děti baví. 
(Knihu lze objednat na emailové adrese Dnešní doba je šílená. Drogy se objevují už i na zá-

nebo přes face-kladních školách a města jsou toho plná. Takže hlí-
bookové stránky s názvem Toxická psychóza.)dat, hlídat a hlídat.

U Vašeho bývalého přítele se rozvinula toxická 
psychóza, která je podobná schizofrenii. Trpěl te-

Řekl bych, že drtivé většině lidí je jasné, že dro- dy mimo jiné halucinacemi a realitu vnímal odliš-
gy jsou vstupenkou do závislosti, která člověku ně. V knize popisujete, jak Vás psychicky a přede-
většinou nadobro zničí život a odsune ho na kraj vším fyzicky týral. Člověka pravděpodobně napad-
společnosti. Co byste vzkázala lidem, kteří si po- ne otázka, „co se ještě musí stát, aby z toho koloto-
hrávají s myšlenkou vyzkoušet drogu v domnění, če výhružek a bolesti vystoupila?“ Byla to síla dro-
že jich se riziko netýká, protože žijí spokojeným a g, lásky nebo tak velké obavy z reakce rodičů? 
vyrovnaným životem? Popravdě největší problém byl v tom, že jsem si 

Jak si dají jednou, budou mít chutě dát si znovu. nedokázala představit, že přijdu za rodiči a řeknu 
Zažila jsem to já a zažilo to nespočet dalších lidí. Ně- jim, že beru nitrožilně pervitin. I když by to bylo sa-
kdo si říká, že není špatné brát drogy s ,rozumem’, mozřejmě mnohem lepší, než to nechat zajít tak 
jen občas na nějaké akci. Někdo tu vůli má a zvládne daleko. Moc jsem se snažila, abych to zvládla sama. 
si dát například jednou za pár měsíců, ale i to je špat- Naši na to přišli tak, že na to nikdy nezapomenou a 
ně. Ty chutě na to prostě jsou a následky se dříve já si to v životě neodpustím. Nevím, co jsem si tehdy 
nebo později stejně dostaví. Dokud ovšem člověk myslela. Tehdy jsem se prostě styděla. Styděla se za 
nezažije něco, po čem ho ta chuť jednoduše přejde. to, že jsem narkoman. 
I když bohužel je hodně lidí, kteří přišli o všechno a A jak jsem psala v knize, kolikrát jsem si říkala, 
pořád se k tomu vracejí. že by mi snad ani nikdo nevěřil, že člověk, který na 

mít rodiče pohromadě
 totiž krátce po všech událostech popsa-

ných v knize bohužel rozpadla. O tom se nicméně 
dočtete v druhém dílu.

Čeho si dnes v životě nejvíce vážíte? Jste šťast-
ná?

Nejvíce si vážím toho, že mám manžela a dceru. 
Že jsme zdraví. Zdraví je to nejcennější. Jsem velmi 

Kolik výtisků knihy jste měla k dispozici a kolik šťastná. Mám to, co jsem vždy chtěla. 
jich ještě zbývá?

Jelikož jsem knihu vydala sama a nevěděla  JN
jsem, jaký o ní bude zájem, v prvním vydání jsem 
nechala vytisknout 260 kusů. Před Vánoci jsem po- Toxicka.psychoza-lil@seznam.cz 
slala ,do světa’ asi polovinu. Druhá polovina poma-
lu mizí teď po svátcích. Už mám objednané vydání 
druhé. 

Jak nadpis - možná ,zbytečné' - stránky  jasně napovídá, následují řádky v sobě nemají příliš optimismu, avšak ve finále se přeci jen objevuje šťastný konec. 
Šťastný konec, kterému ovšem předcházela etapa života, směřující k fatálním následkům. Šťastný konec, který s sebou nese pachuť závislosti na drogách.

Dnes již třináct let abstinující žena z Čáslavi, vystupující pod pseudonymem Lilly Ellen, dříve závislá na pervitinu (odborněji metamfetaminu), o své minulosti 
plné bolesti, strachu a beznaděje napsala knihu s názvem Toxická psychóza. Kniha vypráví bez okolků pravdivý příběh o tom, jak autorka v  v osmnácti letech po-
znala chlapce, který jí přivedl k návykovým látkám a poté ji pod vlivem své nemoci zvané toxická psychóza, psychicky a fyzicky týral. Děj titulu se odehrává v 
Čáslavi a jejím okolí. Smyšlená jsou pouze jména postav. 

Někdo možná tento otevřený rozhovor s autorkou se slovy „vždyť si za to může sama” v rychlosti rozzlobeně přeskočí. Není se ani čemu divit, když i sama že-
na by před svým nejhorším rozhodnutím v životě, reagovala podobně. Někoho snad ale donutí třeba jen k zamyšlení a pokud se najde alespoň jeden takový,  
nepříliš optimistická stránka, avšak v tomto případě se šťastným koncem, ztrácí přívlastek ,zbytečná'.         

ŽIVOT POD CLONOU ZÁVISLOSTI

„S mládeží je to těžké, 
takže hlídat, hlídat a hlídat”
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Jaroslava Hofmanová je čáslavskou spisovatelkou, která svými romány a 
povídkami ze života těší čtenáře po celé České republice. Je to ale i člověk s 
velkým srdcem, který dokáže nejen soucítit s problémy druhých lidí, ale také 
nezištně pomoci. Když v roce 2013 došlo k výbuchu bytového domu ve 
Frenštátě pod Radhoštěm, který rázem několik osob připravil o život a 
několik dalších o bydlení, právě ona byla jednou z těch, kteří se rozhodli 
pomoci. Darovala obětem exploze honorář za knihu Láska není minulost. 

Své knihy věnovala občanskému sdružení Svět pro všechny, které 
umožňuje číst knihy zrakově postiženým lidem. 22. února se s touto ženou 
můžete setkat při jejím autorském čtení a vyzkoušet si, jak je to s již 
zmiňovaným čtením se zrakovým hendikepem. Jaroslava Hofmanová má za 
sebou také nominace do soutěže Žena regionu nebo Řád srdce.

Podrobnosti o spisovatelce se dozvíte v povídání níže, ve kterém nám 
také přiblížila samotné začátky psaní, kde čerpá inspiraci, kterou svoji knihu 
by již nejraději ani neviděla, co jí přivedlo k psychicky velmi náročnému 
povolání a mnoho dalšího.     

Paní Hofmanová, kolik jste vydala knižních titu- Po první knize se mi ozvali z jednoho časopisu, nabízející tuto práci. Nabídka tam visela poměrně 
lů? zda bych jim nechtěla psát povídky. Tím bylo odstar- dlouho a ve mně se najednou začala probouzet zvě-

Vyšlo mi šest knih. Čtyři romány s názvy V sevře- továno moje psaní  příběhů. Cesta ke čtená- davost, která byla tak silná, že mě donutila informo-
ní osudu, Láska není minulost, Žíznivé sny osudu a ři je pochopitelně jednodušší a mnohem , vat se o tom, co tato práce obnáší. Nakonec  si 
Víc než láska. Dvě knihy, Pozvání na tajemnou hosti- což mi vyhovuje rozhodně více. Raději tedy píši to vyzkoušela, zalíbila se a po mateřské dovolené 
nu a Příběh věrné kočky, jsou povídkové. texty, ale obojí má něco do sebe.  do domova důchodců nevrátila. 

Se kterou knihou jste nejvíce spokojená? Jak lidé nejčastěji reagují na Vaše texty? Dnes mohu říci, že  se v této práci našla, i 
Myslím si, že největší úspěch slavila moje druhá Lidé v dnešní době internetu reagují často. Píší když je to psychicky náročné. Je to asi zapříčiněno 

kniha s názvem Láska není minulost. Román se v třeba na e-mail nebo facebook a když jsem psala do tím, že se o příběhy a osudy lidí zajímám.
minulém roce dočkal třetího vydání. blogu na idnes, tak ty reakce byly okamžité. Celkově Tíhla jste k psaní od dětství? Jak vypadal zlom, 

Kterou knihu byste naopak napsala jinak? bych řekla, že ty reakce jsou tak půl na půl. Nikdy se kdy jste se rozhodla vydat knihu?
Jednoznačně knihu Žíznivé sny osudu. Pan re- do vkusu netrefíte každému. Setkávám se například Ve škole mi šel sloh, občas jsem si něco napsala 

daktor z nakladatelství KKnihy.cz mě požádal, abych s názory, že příběhy jsou moc sladké nebo vymyšle- a někdy v roce 1998 mi v jednom časopise párkrát 
mu tuto knihu poslala, že ji znovu vydají. Když jsem né. Ohledně kladných reakcí lidé většinou píší, že otiskli úsměvné příběhy o mých malých synech, ale 
si jí po sobě ale přečetla, řekla jsem si, že první vydá- příběh byl příjemný, milý nebo k zamyšlení. nikdy mě nenapadlo, že budu vydávat knihy. Ani 
ní bude stačit. Příběh mi dnes přijde velmi dětský a Kde berete inspiraci? jsem takové ambice neměla.
pubertální. Vůbec se mi nelíbí, což vlastně není nic Píši především o životních situacích, takže bych Když jsem čekala třetí dítě, dceru Simonu, bavili 
neobvyklého, protože s většinou textů, které po řekla, že inspiraci mi nejvíce dodává jistá dávka em- jsme se s kamarádkou o jedné knize, v tu dobu mi 
sobě později čtu, nejsem spokojena. Žíznivé sny osu- patie a intenzivní vnímání běžných pozitivních i ne- bylo mimochodem okolo čtyřiceti let, a já jsem pro-
du bych ale určitě napsala jinak nebo vůbec.     gativních životních událostí týkajících se nejen mé hlásila, že bych napsala lepší. Tak jsme se spolu vsa-

Píšete také do časopisů, v loňském roce Vám osoby, ale i známých, přátel nebo i cizích lidí. V ta- dily. Knihu jsem napsala a poslala jí rovnou Simoně 
povídky vycházely ve 24 časopisech. Měla jste také jemných povídkách mě také často inspirují znepo- Monyové do vydavatelství Mony. Napsala mi krásný 
blog na idnes.cz a spoustu kratších příběhů máte kojující sny. dopis, ve kterém mimo jiné stálo, že používám příliš 
na webových stránkách. Co Vás naplňuje více? Psa- Pracujete jako řečnice na pohřbech v Čáslavi. klišé a objevují se tam věci, které si protiřečí. Příběh 
ní delších románových příběhů nebo kratších poví- Jak Vás tato práce ovlivňuje při psaní? se jí jinak líbil a doporučila mi knihu znovu pořádně 
dek?  Hodně a čím jsem starší, tím více na mě moje přečíst, opravit a poslat do nakladatelství Petra. Pra-

Když jsem se rozhodla začít psát, tak jsem měla profese působí. Mé příběhy, které se například obje- covala jsem na ní tedy ještě asi půl roku, ale nako-
pocit, že musím napsat knihu. Čas od napsání první- vují v povídkové knize Pozvání na tajemnou hostinu, nec jsem se rozhodla jí poslat do nakladatelství Baro-
ho písmene po dobu, kdy je kniha čtenáři k dispozi- jsou někdy dost nostalgické a smutné a to je také net, které už knihu vydalo.
ci, je ale poměrně dlouhý. především kvůli působení z tohoto povolání. 22. února od 17:00 budete mít v 

Vy jste ale vystudo- autorské čtení. Ze 
vaná dietní sestra. Ve kterých knih budete číst? Mohou se návštěvníci 
zdravotnictví jste také těšit na něco speciálního?
určitou dobu pracova- Budu předčítat ze všech mých knih. Začnu romá-
la. Co Vás přivedlo na ny a nakonec přijde řada na povídkové knihy. Celou 
tento směr? akci zakončím sbírkou povídek Příběh věrné kočky, 

Přesně tak. Mám u které bych se ráda zastavila. 
vystudovanou Střední Byla jsem oslovena občanským sdružením Svět 
zdravotnickou školu v pro všechny, zda bych nevěnovala jednu knihu pro 
Praze, obor zdravotní zrakově postižené. Mají program, který převádí tex-
sestra a zdravotnictví ty knih do zvukového formátu tak, aby je mohli vyu-
mě poté asi deset let žívat i úplně nevidomí lidé, což je podle mě velká 

.  Poté zvláštnost a zajímavost. Poskytla jsem jim tedy také 
nějaký čas praco- titul Příběh věrné kočky, ze které tedy úryvek přečtu 

vala také v domově dů- a poté ho posluchačům pustím, aby si dokázali před-
chodců. Během mateř- stavit, o co vlastně jde. Velmi mě to oslovilo. Jak by 
ské dovolené, když  se totiž mohlo na první pohled zdát, nejsou to kla-
se šla projít s kočárkem sické audioknihy. 
okolo hřbitova, přilákal Děkujeme za rozhovor 
moji pozornost inzerát 

kratších
rychlejší jsem

po- se 
vídkové už

jsem

přednáškové 
místnosti čáslavské knihovny 

zaměstnávalo  
jsem

jsem

 

 

 

 

JN, foto: archiv Jaroslavy Hofmanové

ČÁSLAVSKÁ SPISOVATELKA 
JAROSLAVA HOFMANOVÁ
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Na stole mi leží kniha rozhovorů Michala Schonber-
ga s Alešem Veselým nazvaná Projdi tou branou!... 
Listuji, přemýšlím, dívám se na podpis profesora 
Veselého,… vzpomínám na naše setkání, na úža-
snou návštěvu ateliéru ve Středoklukách, kde mě 
okouzlil magický prostor bývalého mlýna zaplněný 
monumentálními sochami, připomínám si setkání s 
dcerou Janou, asistentkou Alenou Bartkovou…. 
Měla jsem tu čest zahajovat 16. 9. 2014 ve foyeru 
Dusíkova divadla v Čáslavi výstavu Aleše Veselého 
nazvanou Výběr z díla a u této příležitosti jsem se s 
ním několikrát setkala. 

Pan profesor Aleš Veselý však již mezi námi ne-
ní. Zemřel náhle ve věku 80 let v pondělí 14. 
prosince 2015.

Kresby byly doplňovány popisy, poznámkami a 
kombinované s kolážemi.  Další částí expozice byly 
modely, které Veselý nazýval trojrozměrnými idea-
mi sochy, makety v měřítku 1:10. Součástí umělco-
va modelu je vždy lidská postava, měřítko lidského 
rozměru je pro autora nesmírně důležité. Není to 
však měřítko lidské malosti, ale míra člověčí schop-
nosti vnímat. Vlastní sochy - monumentální objekty 
- byly v Čáslavi představeny čtyři, které v době od 
září 2014 do března 2015 se staly součástí veřej-
ného prostoru při příležitosti oslav založení města. 
(Můžeme si znovu připomenout „stěhování“ obřích 
objektů firmou Švestka na místo určení. Sám umě-
lec pomáhal s pracovními rukavicemi na rukou „u-

Aleš Veselý sám sebe nepovažo-
val za umělce, ale za člověka, který 
hledá odpověď na otázku smyslu lid-
ské existence, podstaty světa a vzta-
hů mezi člověkem a universem. Ve místech soustředěné vesmírné e-
svých vesmírných vizích nacházel no- nergie a mohli přemýšlet o smyslu 
vá tajemství. „Já sám se vlastně ne- lidského bytí. Na Žižkově náměstí u 
považuji závažně a závazně za uměl- městské knihovny byl umístěn Ve-
ce. To je základní a pro mne velmi dů- selého objekt z roku 2009 nazvaný 
ležitá věc. Používám určité umělecké Tohu vavohu, odkazující na počáteč-
postupy jako nástroje, a i když na ces- ní slova Tóry, která bychom mohli 
tě za sebou zanechávám hmatatelné přeložit jako „pusto a prázdno“, a 
stopy v podobě povětšině kreseb- která k úvaze o počátku 
ných nebo třírozměrných záznamů, světa. V obrovském vyleštěném ko-
není artefakt mým cílem. Cílem, ne- vovém válci je umístěn kámen na po-
bo spíše důvodem celé činnosti, je hyblivé ose. Objekt se často stával 
dobrodružství poznání. Umění se předmětem hry dětí. Pokud se do 
stává pouze nástrojem ke zkoumání něj odvážil vstoupit dospělý, možná 
a poznání,“ sděluje v jednom ze pocítil v odlesku kovu marnost, 
svých textů v roce 2003 Aleš Veselý. chaos a nicotu tohoto světa, ale i sil-

Čáslavská výstava v prostorách Dusíkova divad- sadit“ objekty na své místo. Velmi pěkně tuto ne- nou energii nekonečného vesmíru. Sochařský mo-
la v září a říjnu roku 2014 měla připomenout slavné- všední událost z počátku září 2014 zdokumentovala nument velmi dobře korespondoval s pohledem na 
ho čáslavského rodáka v rámci oslav 750 let města. TV Čáslav v dílu Všichni 
Tento náročný projekt byl iniciován ředitelkou Dusí- dobří rodáci).  
kova divadla Evou Albrechtovou. Na výstavě jsme Před vchodem na 
mohli sledovat Veselého kresby, kde se nám autor Novou scénu nás upou-
představil jako kreslíř s mimořádným nadáním. tal objekt nazvaný Me-
Vždyť Veselý byl přijat na výtvarnou akademii již v mento, který vznikal 
17 letech se slovy svého profesora výtvarné výcho- mezi léty 1968 až 2007 a 
vy: „Já už vás nemám co učit.“ Veselého kresby a původně byl koncipo-
studie jsou zpracovány kombinovanými technika- ván pro bývalé terezíns-
mi, klasická kresba je doplňována kolorováním ké ghetto. V zahradě 
akrylovými barvami, často je použito přímo hlíny. Dusíkova divadla jsme 

mohli vidět sochařský gotický opěrný systém kostela svatých Petra a Pav-
objekt s názvem Ti, kteří la.  Na Kostelním náměstí umístěné dílo Před tím a 
už nejsou  (zamýšlen pro za tím vyjadřuje svět protikladů: setkává se přítom-
umístění do prostoru po nost s minulostí, člověk s vesmírem, světlo s temno-
vypálené synagoze v Li- tou, dobro se zlem. Svět je stvořen ze dvou sfér - ne-
tomyšli) - vysokou pro- beské a pozemské - a rovnováha všech protiklad-
táhlou nerezovou pyra- ných sil podmiňuje jeho existenci. 
midu, do které bylo mož- U monumentálních objektů je pro Veselého ty-
né vstoupit, abychom pická kombinace materiálů: kamene, jako základ-
byli jen sami se sebou v ního elementu prahmoty, který představuje 

podněcují 

ALEŠ VESELÝ PROŠEL TOU POSLEDNÍ BRANOU    

Profesor Aleš Veselý ve svém ateliéru na snímku Miroslava Lepešky

 Čáslavská výstava představila modely monumentálních plastik z dílny 
profesora Aleše Veselého

Aleš Veselý se osobně zúčastnil vernisáže výstavy svých prací v Čáslavi
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věčnost, a lesklé odrážející plochy z sochař 20. století, který dnes patří k 
leštěné nerezové oceli, ve které se světově uznávaným autorům a jeho 
zrcadlí náš svět, ale pokřiveně. Zrcad- díla se nacházejí v řadě světových 
lová plocha odráží věci, které fyzicky uměleckých institucí: The Solomon 
existují jinak, než je vidíme, to je vy- R. Guggenheim Museum v New Yor-
jádřením umělcovy úvaha o tom, jak ku, Centre Georges Pompidou v Pa-
funguje vesmír: vidíme něco, co ve říži, Galerie Uffizi ve Florencii, Olym-
skutečnosti může být i jinak. pijský park v Soulu, Národní galerie a 

Častým námětem v díle Veselého Museum Kampa v Praze.  A jeho roz-
je téma brány s významem symbolic- měrné sochy jsou součástí veřejné-
kým. Veselého brána je hranicí mezi ho prostoru v Německu, Japonsku, 
dvěma světy - je místem, kde se set- Litvě, Koreji a České republice. Za své 
káváme s něčím, co nás přesahuje, ať dílo obdržel významné ceny:  Cenu 
to „něco“ nazýváme vesmírem, pří- kritiky na Bienále mladých v Paříži v 
rodními zákony, či bohem. roce 1965, Cenu Matyáše Brauna za 

Ne náhodou se tvorba profesora sochu Kaddish v roce 1969 a The 
Veselého vztahuje k judaismu. Jeho Chicago Prize (John David Mooney 
nejznámější sochou je kovový objekt Foundation) v roce 1994. V letech 
nazvaný Kaddish, který vznikl v letech 1990 až 2006 byl profesorem AVU v  
1967- 68 a odkazuje se k židovské Praze a od roku 2012 profesorem 
modlitbě za zemřelé. Dílo vzniklo po smrti otce, Ve- tvořme si vesmír ve své vlastní mysli. Ne všechno Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
selý na něm pracoval celý rok - stejně jako se má musíme uchopit rozumem, vždyť naše poznání je Veřejné rozloučení s Alešem Veselým se konalo 
podle židovské tradice syn celý rok po smrti otce stejně velmi neúplné. Komunikujme s nehmotným 20. prosince 2015 v 11 hodin dopoledne v Terezíně 
denně modlit kadiš. V minulém roce zaujal světem své duše, nechme se unášet svými vlastními 

prožitky, svými sny a 
představami. Vnímej-
me zvláštní přístup Ve-
selého k poznání naší 
podstaty, vnímejme 
energii, která je v ob-
jektech ukryta. Uvě-
domme si, jak nepatr-
ným článkem jsme na 
tomto světě. Jak nepat-
rní a malí jsme proti 
věčnosti! Podstata na-
šeho světa je mimo tu-
to dimenzi.

Aleš Veselý se na-
rodil 3. února 1935 v 
Čáslavi. Jeho rodný 
dům najdeme v Mahe-
nově ulici čp. 232, na-
proti bočnímu vchodu 
do gymnázia (dnešní 

veřejnost svým dílem Brána nenávratna umístěným sídlo firmy Mareš a Pohádkové pizzerie). V místech, 
na nádraží v pražských Bubnech, jimž připomněl své kde je dnes vchod do pizzerie, bývalo okno do 
příbuzné i další tisíce židů, kteří odtud odjížděli do místnosti, kde se Veselý narodil. Je to úžasné, že  
koncentračního tábora v Terezí- č á s l a v s k ý m  
ně. „Měl jsem k tomu velmi osob- rodákem je 

v areálu krematoria před jeho poslední sochou ní důvody, protože z mých nej- největší český 
Zákon nezvratnosti. „Chcete-li se s Alešem rozlou-bližších příbuzných se 42 lidí ne-

čit, přijďte. Prosím nenoste kvě-vrátilo, zahynulo,“ uvedl. Jeho 
tiny, přineste kamínek,“ stojí na-otec a starší sestra se naštěstí vrá-
psáno na jeho webových strán-tili. Pro Terezín vznikla socha Zá-
kách.kon nezvratnosti (ale v podtextu 

Jak symbolické: Poslední díla také uvažovaná jako Síla neod-
nesou název Brána nenávratna a vratnosti), byla poslední jeho re-
Zákon nezvratnosti. Pokládám alizaci.
kamínek za všechny Čáslavany k K jeho osmdesátinám se u-
té poslední bráně - k bráně nená-skutečnil rozsáhlý projekt s 
vratna a nezvratnosti pana pro-názvem Bez začátku bez 
fesora Aleše Veselého. konce, série čtyř výstav ve 

čtyřech pražských galeriích, 
které mapovaly jeho obsáhlé 
dílo od 60. let až po součas-
nost. 

Jak přijímat složité dílo 
Veselého? Otevřme sami 
bránu do své duše, do své 
fantazie, do své intuice. Vy-

text: Mgr. Jana Andrejs-
ková, 

foto: M. Lepeška, Z. Nezbe-
dová, 

ilustr. foto z knihy Projdi tou 
branou! (Torst, 2006)  

 Profesor Aleš Veselý na vernisáži svojí čáslavské výstavy
hovořil s přítomnými hosty. 

 Při instalaci svého díla na Kostelním náměstí jako by se autor sám stal 
jeho součástí, oním zmiňovaným měřítkem lidského rozměru...  

 Rodný dům Aleše Veselého (1935)

S maminkou... (1995)

Profesor Veselý dohlížel na instalaci vlastních prací
ve svém rodném městě 

Doporučujeme zhlédnout dokument: http://www.ceskatelevize.cz/ porady/10267558128- vytvarnicke-konfese /211563231150007-ales-vesely 
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Město Čáslav ve spolupráci s odborem školství, kultury a památkové péče pořádalo novoroční ohňostroj, zajištěn byl prostřednictvím firmy APIRO, s.r.o. ohňostroje Praha za celkovou cenu 48 400 Kč.

MĚSTO PŘIVÍTALO ROK 2016 TRADIČNÍM 
OHŇOSTROJEM
Stalo se již zvykem, že Čáslav - stejně jako mnohá 
další města v republice - vítá příchod nového roku 
slavnostním ohňostrojem. Ten je tradičně odpalo-
ván z parčíku u sochy Jana Žižky z Trocnova na 
centrálním čáslavském náměstí. Stejně tomu bylo i 
v tomto roce. 

Ohňostroj, organizovaný městem, ozářil do-
minanty historického jádra města na Nový rok, tedy 
v pátek 1. ledna 2016 v 18 hodin. Tento termín byl 
před několika lety zvolen hned z několika důvodů. 
Jedním z nich je skutečnost, že silvestrovská půlnoc často již spí. Proto byl zvolen tento termín společné 
s sebou přináší bohatou světelnou podívanou v po- a oblíbené oslavy nového roku. 
době stále se rozšiřující tradice odpalování „sou- „Letošní novoroční ohňostroj byl zajištěn prost-
kromých“ ohňostrojů, a to díky velké nabídce py- řednictvím firmy APIRO, s.r.o. ohňostroje Praha, a 
rotechniky pro obecné použití. Dalším důvodem je to za celkovou cenu 48 400 Kč,“ sdělila vedoucí od-
skutečnost, že je taková akce vždy velmi přitažlivá boru školství, kultury a památkové péče čáslavs-
také pro děti, které o půlnoci, byť silvestrovské, kého městského úřadu, Bc. Jiřina Kožená.              zn

16. MĚSTSKÝ PLES SE VYDAŘIL
V sobotu 16. ledna 2016 se uskutečnil již 16. ples města Čáslavi. 
Jeho dějištěm se - stejně jako v minulých letech - stal taneční sál 
hotelu Grand na Žižkově náměstí. Tentokrát ale měli hosté plesu 
možnost důkladně si prohlédnout nově upravené prostory tohoto 
kulturního zařízení, které nyní poskytuje opravdu příjemné 
prostředí pro pořádání obdobných akcí. 

O úvod městského plesu se v tomto roce postarali členové 
tanečního klubu z Chvaletic, kteří všechny přítomné o svém 
tanečním umění přesvědčili jak na samém začátku plesu v rámci 
předtančení, tak i ve svém pozdějším dalším vstupu. 

K tanci i poslechu hrála až do ranních hodin oblíbená hudební 
skupina Březovanka, která v rámci svého repertoáru střídala jak 
klasické taneční melodie, tak i moderní skladby. Spokojeni proto 
mohli být příznivci všech typů tance. 

K dobré náladě na plese přispělo také losování vstupenek, díky 
němuž mnozí hosté odcházeli domů nejen s příjemnými zážitky, ale 
také s výhrou například v podobě dárkových potravinových 
balíčků, pobytu na Čáslavské chatě ve Velké Úpě přímo na sjezdov-
ce Portášky v Krkonoších či dokonce s poukazem na několik tun 
posypové drti. Ceny věnovali sponzoři plesu.                                   zn

Ačkoliv bylo na tanečním parketu vidět, že 
většina hostů plesu má s tancem bohaté zku-
šenosti, nikdy není pozdě na další zdokonalo-
vání. 

Přihlášky je možné podávat na telefonních 
číslech 776 660 888, 776 668 444 nebo 
prostřednictvím e-mailové adresy 
vranamira@centrum.cz, kde je možné získat 
také další podrobné informace. 
Přijďte se podívat, přijďte si zatančit, přijďte 
se naučit nové taneční kroky!  

Všichni jsou srdečně zváni.

Manželé Vránovi 
nyní nabízejí možnost účasti v tanečním 

kurzu pro dospělé, 
který bude zahájen již v neděli 21. února. 
Kurs se koná s podporou města Čáslavi. 

Celkem se uskuteční 6 lekcí, které budou 
probíhat vždy v neděli od 17 do 19 hodin

v tanečním sále hotelu Grand. 
Cena za přihlášený pár je stanovena na 

2000 Kč. 
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V prosinci roku 2015 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 49 dětí, z 
toho 8 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 9 místních 
občanů. Byly uzavřeny 3 sňatky.

ÚNORSPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 7. února uplyne 19 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila 

paní 

Vlasta Trýnohová 
z Čáslavi

Stále vzpomíná syn Vlastimil.

Dne 12.února uplyne 1 rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil

pan
 

Josef Trýnoha st. 

z Čáslavi

stále vzpomínají přítelkyně Jiřina,
syn Vlastimil s rodinou a nejbližší příbuzní.

Dne 27. ledna 2016 by naše 
maminka a babička,

paní 

Antonie Kutilová
roz. Bížová

oslavila 100. narozeniny.

Kdo jste ji znali, věnujte tichou vzpomínku.
Vzpomínají dcery s rodinami. 

Rád bych touto cestou poděkoval 
celému zdravotnickému personálu

 interního oddělení 
zdejší nemocnice pod vedením primáře MUDr. Kersche 

a ošetřujícímu lékaři MUDr. Husákovi 
za vzornou a obětavou péči po dobu mé hospitalizace. 

                                                                                        Jaroslav Pavlík, Zbýšov

6.1. 2016 uplynul rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil vzácný člověk

MUDr. Michael Hejný, 

emeritní primář 
gynekologicko-porodnického oddělení v Čáslavi.

Vzpomeňte s námi. 

Děkují Běla Hejná s dcerami 
a zaměstnanci nemocnice.

10. září to bude 15 let, 
co zemřela moje maminka 

paní 

Božena Stehlíková

...a zůstaly jen vzpomínky...

27. prosince uplynulo 5 let 
od úmrtí mého tatínka 

pana 

Josefa Stehlíka

3. dubna vzpomeneme 
25. výročí tragické smrti 

mého bratra
pana 

Josefa Stehlíka

Kdo jste je znali, prosím, vzpomeňte s námi. Děkuji. 
Božena Kroužilová s rodinou

Dne 18. února uplyne 9 let ode dne,
kdy navždy odešel

pan

Zdeněk Železný
Nikdy nezapomene

a za tichou vzpomínku děkuje
manželka a syn s rodinou

S. C. DOMÁCÍ PÉČE, o.p.s., Přítoky 119, 
Kutná Hora - vedoucí paní Benešová

Mockrát děkuji za vzornou a obětavou práci sestřičce Martině Čechové 
a maséru Martinu Uhrovi.

Celému personálu hodně štěstí a zdraví v novém roce.
                                                                                               Blažena Opavová

PODĚKOVÁNÍ

 10. února 2016 uplyne 1 rok od chvíle, 
kdy nás opustila naše milovaná 
manželka, maminka a babička

paní

Eva Jurčíková
rozená Rozsypalová

Stále vzpomínají 
manžel Jiří, děti s rodinami a vnoučata.

Čas rychle utíká, ale bolest a vzpomínka 
v srdci zůstává...

Dne 27. února vzpomeneme 
6. výročí úmrtí pana

Antona Predného
z Čáslavi, 

který nás náhle opustil.

Stále vzpomíná manželka. 
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JARNÍ PRÁZDNINY: 

8. 2. 2016 VALENTÝNSKÉ PONDĚLÍ

9. 2. 2016 TVOŘIVÉ ÚTERÝ

10. 2. 2016 ZÁBAVNÁ STŘEDA

11. 2. 2016 BAREVNÝ ČTVRTEK

19. 2. 2016 Vystoupení ZK tanečních na plesech

19. 2. 2016 KLUB INSPIRACE – KOUZELNÝ VRCH

20. 2. 2016 Vystoupení skupiny Luminous 

21. 2. 2016 KARNEVAL 

27. 2. 2016 HRNEČKY ZDOBENÉ FIMO HMOTOU

28. 2. 2016 JÓGA PRO DOSPĚLÉ 

- Akce jsou určeny pro děti od 1. tříd. 
- Každý den ve stejný čas 8,00 – 15,00 hodin
- Minimální počet pro konání prázdninové akce je 8 dětí.
- Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do středy 3. 2. 2016
- Účastnický poplatek – 150Kč. / den. 
- V ceně je zahrnuta svačina, oběd, pitný režim, pomůcky, odměny.

 
Pondělí - pečení valentýnských srdíček, výroba přáníček, soutěže

Úterý - výroba pítka pro ptáčky, valentýnské srdce, drátované zápichy, 
ozdobení porcelánového hrnečku

 
Středa - pečení muffinů, výroba záložky do knihy, spousta her – TIK TAK BOM, 
BINGO výroba veselých svačinek

 
Čtvrtek - výroba kocoura z FIMO, pečení lentilkové bábovičky, netradiční 
čtyřboj, vaření oběda, barevný pudinkový pohár

 
Pátek - TS Rascalz – Bratčice - TS Freaks, TS Limited Edition – Grand, Čáslav

 
Pátek - pro dospělé a SŠ - od 17,00 hodin - účastnický poplatek  300 Kč. 
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 12. 2. 2016 v kanceláři DDM

Sobota na obecním plese ve Výčapech

Neděle - začínáme v 14,00 hodin v sále hotelu Grand - vstupné děti 10 Kč., 
dospělí 40 Kč. - čekají na Vás hry, soutěže, tombola atd.

 
Sobota - pro děti od 10ti let a dospělé - 14,00 – 16,00 hodin - účastnický 
poplatek  100 Kč. Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 22. 2. 2016 v 
kanceláři DDM

Neděle - pro děti od 13ti let a dospělé - 16,00 – 17,30 hodin - úvod, protažení - 
spinální cviky - dýchání (plný jógový dech) - asány - relaxace - účastnický 
poplatek  60 Kč. Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 19. 2. 2016 v 
kanceláři DDM

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

Výstava ve foyer divadla: LADEM SKLADEM

- Bylo nebylo

- KudlaWerkstatt

- NaPOLI

- Uutěrky

Pondělí 15. února v 19.00
JAKUB SMOLÍK 

Středa 17. února v 19.00
MANŽELSKÝ POKER / Divadlo Palace

Čtvrtek 18. února v 19.00
SCREAMERS 

Sobota 20. února v 10.30 / pronájem
MICHAL JE KVÍTKO! - Michal Nesvadba

Neděle 28. února v 15.00
HONZA A ČERT / Divadlo Pohádka Praha

Milovníci papíru, tiskařské barvy, písmových znaků, knižních bloků, ilustrace a 
příběhů se sešli na jednom místě, aby předvedli výběr ze svých výkonů. 
Nesmíte přehlédnout zajímavé knižní vazby, neotřelé úpravy knih, neviděné 
styl izace a zápletky,  papírová kouzla,  t isky a mnohé dalš í .  
Na této společné výstavě se Vám představí:

 Zpráva! Podat zprávu! Donést zprávu! Pronést zprávu vřavou! Ani 
jednou se neohlédnout, běžet po nesmírně ostrém hřebeni, nést zprávu, 
donést ji, proboha, ještě platnou, ještě nezkreslenou, běžet proto stále rychleji, 
donést ji zatepla, donést ji a padnout, toť vše. / Ivan Diviš, 1963
www.bylonebylo.com

 aka KUDLA je nezávislá dílna se sídlem v Praze, která vznikla 
někdy v roce 2012. Úmyslem členů je věnovat se různým alternativním 
aktivitám v oblasti printu (risografie, xerox, sítotisk, tisk z výšky, digitální tisk), 
zpracování papíru, vydávání malonákladových uměleckých publikací a zinů, 
knihvazbě a podobně. Kudla dnes je Lukáš Parolek, Štěpán Brož, Lucie Lučanská 
a Eva Maceková. 

Ateliér NaPOLI tvoří Martina Kupsová a Alžběta Zemanová. Věnují se dětským 
papírovým hrám a systémům, rozvíjejí knižní kulturu a grafický design s 
přesahem do volného umění. Pracují s různými materiály jako nositeli kresby a 
příběhu, od malých tiskovin po látkové hračky a velkoformátové grafiky.
www.napolistranky.cz

 Uutěrky jsou malá grafická dílna zaměřená na sítotisk. Její zakladatelé 
si ji zařídili svépomocí a tím jakoby předznamenali svůj další vývoj. Tak jak 
vznikaly na začátku sítotiskové stroje, sušáky, police, vznikají teď plakáty, 
grafiky, knihy. Podomácku a na koleně. To jsou výrazy, které v sobě skrývají 
spolupráci s blízkým okolím, spoléhání se na vlastní síly a místní zdroje, 
pracnost, pomalost, nedokonalost. To je náš sítotisk místo obýváku. 
www.uuterky.net

Koncert Jakuba Smolíka s doprovodnou skupinou a vokalistkami. Vstupné: 350, 
330, 300, 250 Kč.

V životě nastávají situace, kdy dochází k „vyložení karet na stůl“, takže „karty 
jsou rozdány“ a jednotlivá kola vysvětlování a slovních říček, které ve své hře 
popsal autor, mistr francouzské konverzační komedie Marc Camoletti Vás 
dokonale pobaví. V režii Petra Hrušky hrají: Jiří Langmajer, Daniela Šinkorová, 
Kateřina Pindejová, Adéla Gondíková /Andrea Kerestešová, Jan Krafka, Petr 
Stach. Divadelní abonmá B JARO 2016. Vstupné: 360, 340, 300, 280 Kč.

Zábavný pořad skupiny Screamers pana Ladislava Černého s názvem: Účastníci 
zájezdu. Vstupné: 320, 280 Kč.

Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během představení 
rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančí sál v různých 
rytmech třeba letní plážové Samby, tančit tak budou nejen děti, ale i květiny!
... pokropte ho vodou a nikdy nezvadne. A to ještě nevíte, co se děje za plotem v 
Michalově zahrádce! Kopretina zpívá, kaktus do všeho mluví, konev má rýmu a 
umělá kytka z toho má dokonce legraci! Michal a jeho vystoupení představují 
jednoduchou formu humoru, založenou na věcech, které děti denně obklopují, 
které znají a jen udiveně sledují, co a jak s nimi umí vymyslet jejich kamarád 
Michal.  Vstupné: 165 Kč.

Známá postava klasických českých pohádek HONZA prochází světem, aby se 
mnohému naučil, všude se dobře díval a nakonec si nevěstu vyhledal. Tentokrát 
se na své cestě pustí do křížku s čertem Hejhulákem, který lidské hříchy sčítá a 
plánuje, jak to bude s Marjánkou a její panímámou… Divadelní abonmá C JARO 
2016, Vstupné: 70 Kč.

ÚNOR

 1. února 2016  v 17 hodin - VÝSTAVA
ALEXANDR ILJUŠČENKO „SVĚT A SVĚTLO“

úterý 16. února 2016 v 17 hodin - PŘEDNÁŠKA
„ZA HUMNY JE GEOPARK ŽELEZNÉ HORY”

pondělí  22. února 2016 od 17 hodin - AUTORSKÉ ČTENÍ
JAROSLAVA HOFMANOVÁ

Ohodnoťte nás na novém portálu www.do-muzea.cz.   Děkujeme

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
Vernisáž výstavy: 1. 2. 2016  v 17 hodin
Výstava trvá do 28. 2. 2016 
Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin
 Více o umělci na www.ilko.cz

Muzejní a vlastivědný spolek “Včela Čáslavská” ve spolupráci s Městským 
muzeem a knihovnou Čáslav Vás srdečně zve na přednášku „Za humny je 
geopark Železné hory“
Přednáší: Dr. Daniel Smutek
Výstavní síň, Žižkovo náměstí 197 

Městské muzeum a knihovna Čáslav společně s Literárním klubem Dr. Nadi 
Benešové srdečně zvou na autorské čtení Jaroslavy Hofmanové do 
přednáškové místnosti knihovny, kde čáslavská spisovatelka představí svoji 
tvorbu  
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DUSÍKOVO DIVADLOMĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ



KINO MILOŠE FORMANA ÚNOR

2. – 3. SÁZKA NA NEJISTOTU 

4. – 5. DO POSLEDNÍHO DECHU 3D 

6. – 7. PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ 

9. ROOM

10. CREED 

11. – 12. V SRDCI MOŘE 3D 

13. – 14. DECIBELY LÁSKY

Příběh čtyř outsiderů, kteří všechny vlky z Wall 
Street proměnili v obětní beránky. Tihle čtyři byli jediní, kdo si spočítal, že svě-
tová ekonomika nemůže růst do nekonečna. Vsadili na jednu kartu, srazili ban-
ky na kolena a krutě se napakovali. V roce 2005 jste mohli v Americe dostat sto-
procentní hypotéku na luxusní vilu s dvaceti ložnicemi a bazénem a nikdo se 
vás neptal, jestli ji dokážete a máte z čeho splácet. Excentrický finančník a fa-
noušek heavy metalu Michael Burry (Christian Bale) si uvědomil, že podob-
ných riskantních hypoték je takové množství, že se mohou stát časovanou bom-
bou, která dřív nebo později odpálí celou americkou ekonomiku. 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Hrdinský akční thriller Do posledního dechu 
vypráví pozoruhodný příběh nejodvážnější plavby malého záchranného člunu 
v historii pobřežní stráže. Novou Anglii zasáhla 18. února 1952 rozsáhlá bouře, 
označovaná též místními jako nor'easter. Města na východním pobřeží byla 
bičována vlnami a bouře ničila vše, co jí přišlo do cesty, včetně lodi SS Pendle-
ton, ropného tankeru třídy T2, mířící do Bostonu. Ta byla doslova roztržena 
vedví a ve svém rychle se potápějícím trupu uvěznila více než 30 námořníků. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 160 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Držte si kalhotky i bránice, do kin přichází dráž-
divá a šťavnatá parodie „Padesát odstínů černé". Stejně jako šedé bestsellery 
přináší některá šokující odhalení a hned tím prvním je, že erotický hit a drzá 
poťouchlá komedie jdou nehorázně dobře dohromady! Emotivně vypjatá a 
děsně vážná romance si pořádný výprask hrubozrnou a přímou legrací prostě 
zaslouží. Cílem proto tentokrát nebudou erotogenní zóny a odvážné představy, 
ale především centra smíchu. Co kdyby byl Christian spíše Black než Grey, pra-
chy získal dost pochybným způsobem a v posteli by byl úplně marný? 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Pro pětiletého Jacka je pokoj celým světem. Je to místo, kde se naro-
dil, vyrůstá a kde žije v bezpečí se svou mámou Joy. Spolu si čtou, učí se, hrají si. 
Poznání o světě Jack nabývá prostřednictvím několika dětských knih a dětských 
televizních seriálů. Vše, co je mimo pokoj, je fiktivní, jen pokoj je skutečný. V 
noci ho máma vždy ukládá do bezpečí šatníku, v němž má usnout dříve, než 
přijde Starý Nick, jejich věznitel. Pokoj je pro Jacka domovem, ale pro jeho má-
mu vězením, ve kterém je Starý Nick drží již více než sedm let. Díky odhodlání, 
vynalézavosti a vroucí mateřské lásce se Joy podařilo vytvořit pro Jacka život, 
ve kterém si neuvědomuje limity jejich vězení. Když jsou oba  konečně svobod-
ní, Joy si s hrůzou uvědomí, jak nepřipravená je na to žít mimo čtyři stěny malé-
ho pokoje a být svému synovi oporou… 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

Adonis Johnson nikdy nepoznal svého slavného otce, světového 
šampióna v těžké váze Apolla Creeda, který zemřel ještě před jeho narozením. 
Přesto však svůj původ nezapře a box má v krvi, takže ho to stále tahá do Phila-
delphie, města, kde se odehrál legendární souboj Apollo Creed vs. Rocky Bal-
boa. Adonis Rockyho vyhledá a požádá ho, aby se stal jeho trenérem. Rocky 
zpočátku odmítá, protože ring je pro něho už jen minulost, ale postupně v Ado-
nisovi objevuje sílu a odhodlání jeho otce Apolla, bývalého rivala a blízkého 
přítele. A tak nakonec souhlasí, že se mladého boxera ujme, i když sám bojuje s 
o mnoho nebezpečnějším soupeřem. Adonis je pod Rockyho vedením na nej-
lepší cestě získat svůj vlastní titul, ale má kromě talentu i srdce pravého bojov-
níka? 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

V zimě roku 1820 byla velrybářská loď z Nové Anglie 
napadena čímsi neuvěřitelným: velrybou mamutích rozměrů s obrovskou vytr-
valostí a téměř lidskou touhou po odplatě. Toto skutečné námořní neštěstí in-
spirovalo spisovatele Hermana Melvilla k napsání románu Bílá velryba.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin. 

 Děj hudební filmové romance se odehrává v součas-
nosti a zachycuje odvěkou touhu po lásce, životním partnerství, nápravě křivd i 
omylů, to vše napříč generacemi. Žánrově se jedná o hudebně taneční, rodin-
ný, romantický příběh tří dvojic zcela rozdílného věku, s důrazem na hudbu Mi-
chala Davida, nejen původní, ale i nově zkomponovanou, doplněnou písnička-
mi Joe Cockera, Westlife, Barry Whitea, Seala, H. Lewise. Atraktivní součástí 
filmu jsou taneční scény, nejen z prostředí Tančírny (v choreografii Petra Čad-
ka), ale i z prostředí exkluzivního diskotékového klubu Pantheon. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 140 Kč. V sobotu promítáme od 20 a v neděli od 
17.30 hodin.

16. LÍDA BAAROVÁ 

17. REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

18. – 19. ZOOLANDER 2 

20. – 21. RODINNÝ FILM 

23. – 24. DEADPOOL 

25. – 26. BOHOVÉ EGYPTA 3D 

27. – 28. ŘACHANDA

Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do ber-
línských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. 
Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků v celém Německu. 
Tisk ji vynese na titulní strany jako jednu z nejkrásnějších žen Evropy. Goebbels 
ji k sobě začne zvát na vyhlášené večírky za účasti umělecké i politické smetán-
ky. Chce se kvůli Lídě vzdát úplně všeho – rodiny, kariéry, Říše. Hitler na základě 
proseb Goebbelsovy manželky rozkáže svému ministrovi, aby ukončil skandál-
ní vztah s Baarovou. Goebbels protestuje, ale po Hitlerově nátlaku svou lásku 
zavrhne. Po okupaci Československa ale musí před nacisty opět prchat. Když 
skončí válka, vrací se plná nadějí do Prahy. Zde se však setká jen s výsměchem a 
ponížením. To pravé peklo ji ale teprve čeká. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

Hluboko v americké divočině zůstává lovec 
Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) sám, těžce zraněn a opuštěn mužem z jeho 
vlastní skupiny, proradným Johnem Fitzgeraldem (Tom Hardy). Jedinou zbraní 
mu je vlastní vůle. Díky ní Glass překoná nepřátelskou krajinu, brutální zimu a 
bojovné kmeny, to vše v neúnavné snaze přežít a pomstít se Fitzgeraldovi. 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

Vrací se někdejší král modelingu a jeho soupeř, Ben 
Stiller a Owen Wilson v druhém dílu bláznivé komedie Zoolander. V prvním 
filmu se Stiller coby Derek Zoolander stal trojnásobným nositelem titulu Mo-
del roku, než se na scéně objevil konkurent Hansel ve Wilsonově podání. V Zoo-
landerovi 2 už vyšli z módy oba, ovšem hodí se pro pátrání po vrahovi nejkrás-
nějších lidí světa. Pokračování, které jde do kin patnáct let po prvním hitu, se 
podle jmen hrdinů také přezdívá Derek a Hanzel v Evropě. Točilo se totiž v Římě 
včetně ateliérů Cinecitta a první oznámení projektu zaznělo stylově na módní 
přehlídce, kde se hrdinové prošli po molu. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dvě 
dospívající děti, jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou po oceánu? Co udělá 
odloučení s dosud perfektně fungující rodinou? A co když do tohoto rodinného 
„testu" vstoupí další, nečekaně dramatická událost? 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

Nejnetradičnější komiksový anti hrdina společnosti Mar-
vel, bývalý člen speciálních jednotek a zběhlý žoldák Wade Wilson, se podrobil 
experimentu, díky kterému získal schopnost rychlého samouzdravování. Wa-
de po tomto experimentu přijme  alter ego Deadpool. Vyzbrojený novými 
schopnostmi a zvráceným černým humorem, pronásleduje muže, který mu 
téměř zničil život. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Magie, monstra, bohové a šílenství ovládli palá-
ce a pyramidy údolí řeky Nil! Fantasy epos Bohové Egypta je akčním dobro-
družstvím inspirovaným klasickou mytologií starověké egyptské říše. Osud lid-
stva visí na vlásku. Na scénu proto vstupuje nečekaný hrdina, který musí pod-
niknout napínavou cestu, aby zachránil svou pravou lásku a s ní i celý svět. Sta-
rověký Egypt čeká epický souboj titánů... 
Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, 
kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Až když se trojice ocitne shodou okolností 
v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co 
je nedokázali do té doby naučit sami lidé - že tak, jak se chováme k ostatním, 
tak se pak oni chovají k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrátí. Ale co by to bylo 
za příběh, kdyby kromě ponaučení, zábavy a milých postav chyběla láska? A 
tak se stane, že kromě toho, že se princezna Markétka napraví, se také zamiluje 
do obyčejného Matěje... 
Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč, děti 100 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.
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KINO MILOŠE FORMANA 

Adresa: Jeníkovská 138, Čáslav
Telefon na pokladnu: 327 312 215

Internetové stránky: www.kulturacaslav.cz



ČESKÝ JAZYK 
DOUČOVÁNÍ 

Mgr. Jana Andrejsková

736 120 816
andrejskova@centrum.cz

Dne 27. 2. ve 13 hodin se bude konat setkání Skautů a Skautek 
a ostatních pamětníků. 

Srdečně všechny zveme. 
Pri posezení u krbu si můžete také prohlédnout staré fotky 

a kroniky. Popovídejte si u kávy s přáteli. 
Těšíme se, že se dostavíte v hojném počtu. 
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JÍZDNÍ ŘÁD MHD V ČÁSLAVI PRO ROK 2016



NAŠE PRÁDELNA 
JE TU PRO VÁS

SLEVY DLE CELKOVÉ VÝŠE ZAKÁZKY 

Máte problém s praním velkých kusů prádla? 
Nesnášíte žehlení košil nebo hromady triček? 
Zavolejte, přijedu… Provozovna se nachází 

v Krakovanech u Týnce nad Labem

Doprava do 30 km ZDARMA, při minimální 
zakázce nad 1000,- doprava zdarma do 50 km

Ceny se kalkulují podle druhu (pracnosti) 
a počtu kusů praní a žehlení zvlášť.

Tel. 606 590 422, http://nasepradelna.txt.cz

MOŽNOST OSOBNÍ DOMLUVY

zakázka od 500,- sleva 10% 
zakázka od 1000,- sleva 15 %
zakázka od 1500,- sleva 20%
zakázka od 2000,- sleva 25%

PEDIKÚRA   MASÁŽE
NEJEN V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA,

ALE I V PROVOZOVNĚ - Čáslav, Husova 625/E
(hned vedle kadeřnictví - Anna Karafiátová)

DOPRAVA PO ČÁSLAVI ZDARMA!

Žáky, Močovice +25,- Kč, Kluky, Drobovice, Filipov, Koudelov, 
Markovice, Chotusice, Žehušice, Krchleby, 

Církvice + 75,- Kč, H. a D. Bučice, Vrdy + 95,- Kč,
Žleby + 145,- Kč, ostatní dle dohody. 

Živnostenský list a jazyková zkouška z AJ 
s mezinárodní platností:Cambridge ESOL Level 1 

Certificate in ESOL International – FCE 20 let praxe 
v česko - anglickém prostředí, autentická výslovnost.

Osobní a individuální přístup, metody přiměřené 
znalostem a věku, pro menší škola hrou, rozvrh 
vyučování operativně po domluvě. Zaměření na 

konverzaci, praktické užívání jazyka, 
kulturu Anglie, …

VYUČOVÁNÍ  ANGLIČTINY

Michaela HAYNE                           tel. 774 580 186

Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. tel.: 606527091

Zenit, spol. s r.o. hledá

  PRACOVNÍKY DO VÝROBY

 TelEFON: 725 454 457 

E-mail: Martincova@zenit-caslav.cz

Přijmeme minutkového kuchaře
do rodinné hospůdky - nejlépe brigádně

nebo ID nebo částečně ID.
8 km od Čáslavi.

Informace na telefonu: 602 68 38 11

Kadeřnictví 
U NEMOCNICE

hledá kadeřnici
Jeníkovská 1153, Čáslav

na dámské i pánské
Živnostenský list podmínkou.

Informace na tel. čísle: 
603 514 820
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Čáslav, Žižkovo nám. 147, tel.: 777 16 17 76

Od února 2016 přijímáme nové studenty

Pavel Burian
Komenského nám. 130/2, Čáslav

+420 603 143 736
www.rekondicnimasaze.cz

Masáže a kineziotaping
Vše pro váš snadný pohyb...

2Cena komerční inzerce v Čáslavských novinách je 7 Kč/cm , příspěvky do společenské rubriky (vzpomínky, gratulace, 
2poděkování apod...) jsou zpoplatněny částkou 3 Kč/cm . Inzerát je možné zadat e-mailem na adresu noviny@meucaslav.cz 

nebo osobně na adrese redakce: Žižkovo náměstí 1 (budova městského úřadu), Čáslav.
Bližší informace na www.meucaslav.cz, případně na tel. čísle 327 300 228
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Koho hledá: nové hypoteční a úvěrové poradce do své pobočky v Čáslavi 
a v Kolíně
Náplň práce: vyřizování hypoték a úvěrů na bydlení + další doprovodné pro-
dukty,péče o stávající klientelu
Co požadujeme: min. SŠ vzdělání, flexibilitu, ochotu učit se novým věcem
Co nabízíme: velmi zajímavé finanční ohodnocení,možnost kariérního postu-
pu, zázemí stabilní bankovní instituce s 22 letou historií na Českém trhu

Životopisy zasílejte na adresu:
hlahlape@gmail.com

Kdo hledá: 
Česká bankovní skupina



www.meucaslav.cz

Měsíčník městského úřadu. Vydává Městský úřad Čáslav, Žižkovo náměstí č. p. 1, telefon 327 300 228, 
fax: 327 314 197, e-mail: noviny@meucaslav.cz. 
Redakce: Ing. Zdeňka Nezbedová, Jakub Novák, DiS. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých 
čtenáři. Zároveň si vyhrazuje právo případného krácení, jazykové úpravy a výběru poskytnutých příspěvků. 
Registrováno MK ČR pod číslem E 14047. 
Tisk: VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Zdarma.
Foto na titulní straně: Ing. Zdeňka Nezbedová

Program na únor 2016

6. února - sobota. Zimní táboření na Lichnici. 

13. února - sobota. Po stopách staré železnice. 

20. února - sobota. Modřínovou alejí do Malešova. 

27. února - sobota. Po levém břehu Labe. 

Trasa: Závratec - Lovětín - 
Lichnice - Starý Dvůr - Hedvičino údolí - Třemošnice. 10 km. Odjezd vlakem v 
9:10 hod., návrat ve 14:45 hod. Vedoucím je pan Ing. Zbyněk Němec.

Trasa: Sázava u Žďáru nad 
Sázavou - Nižbor - Přibyslav. 12 km. Odjezd rychlíkem v 7:04 hod., návrat ve 
14:51 (16:51) hod. Vedoucí je paní Julie Černíková.

Trasa: Malešov - Sion - 
Polanka, modřínová alej - Malešov. 10 km. Odjezd rychlíkem v 8:52 hod., 
návrat v 15:05 hod. Vedoucí je paní Zdeňka Matysová. 

Trasa: Nová Ves u Kolína - Klavary - 
Kolín. 9 km. Odjezd rychlíkem v 8:52 hod., návrat v 15:05 hod. Vedoucí je paní 
Zdena Šrámková.  

FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

Členům SK Slavoj Čáslav, ale i všem ostatním přejeme úspěšný
vstup do roku 2016.

Pozor! 
Informace pro účastníky zájezdu 2016 - Šumava

Poplatek 1000 Kč/os je možné v měsíci únoru zaplatit u paní Matysové  
Oční optice Müller, s.r.o., Žižkovo náměstí 99, Čáslav, ve dnech 8. 2., 10. 2., 
11. 2. a 24. 2. v době 8 - 12 a 13 - 17 hodin

Chrudimská 1882, 286 01 Čáslav, tel.: 721 161 512
Bohdaneč 136, 285 25 Bohdaneč u Zbraslavic, 

tel.: 739 539 997

Všechny ceny uvedeny včetně DPH. 

BRIKETY VÁLCE 
10 kg = 41,- Kč

PALIVO ŠTÍPANÉ 
směs = 1350,- Kč/1prmr

STŘEŠNÍ LAŤ
40 x 60 = 12,50 Kč/1bm

 

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH ZÁSOB

www.fajndrevo.cz

Sleva na veškerý sortiment 
na prodejním místě v Čáslavi z důvodu 

přesunu prodejny z Čáslavi na pilu do Bohdanče

Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:

Zimní příprava A mužstva

Program přípravných zápasů FK Čáslav:

 začala 12. 1. Jako hlavní trenér mužstvo povede Jiří 
Antoš, jeho pozici na postu trenéra B mužstva převzal Radek Toman. Funkci 
vedoucího A mužstva bude pro jarní část sezóny zastávat Pavel Váňa. Hrajícím 
asistentem trenéra bude Petr Kunášek, který nahradí Tomáše Frejlacha. 
Mužstvo se bude připravovat v domácích podmínkách. Přípravná utkání 
sehraje převážně se soupeři z divize, Juniorské ligy a také s druholigovou 
Vlašimí, jíž je farmou. V jarních zápasech dostanou příležitost především 
kmenoví hráči a odchovanci, pro které jsou utkání ČFL cennou zkušeností pro 
jejich další působení v klubu i s ohledem na očekávaný konec farem od nového 
soutěžního ročníku. Současný kádr by vedení rádo udrželo pohromadě a 
případně vhodně  doplnilo, aby byl na jaře konkurenceschopný a soutěž dohrál 
důstojně. V mužstvu dále nebudou pokračovat Pavel Tomášek, Milan Vácha, 
Petr Pokrovskij a Jiří Suk, kteří na podzim v našem klubu hostovali a dále 
neprojevili zájem pokračovat. I pro jarní část sezóny pokračuje spolupráce s 
druholigovou Vlašimí, záměrem ale není masivním posilováním z tohoto klubu.

16. 1.: FK Mladá Boleslav U21 - FK Čáslav 1:0 (1:0)
17. 1.: Modelové utkání (10.15 hod., UMT Čáslav)
30. 1.: FK Čáslav - Suchdol (10.15 hod., UMT Čáslav)
   6. 2.: Vlašim - FK Čáslav (10.30 hod., UMT Vlašim)
13. 2.: FK Čáslav - Kutná Hora (10.15 hod., UMT Čáslav)
20. 2.: FK Čáslav - Úvaly (10.15 hod., UMT Čáslav)
27. 2.: FK Čáslav - Nymburk (místo a čas v jednání)
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