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O událostech ve městě Čáslav

Nový hrací prvek 
na hřišti v lokalitě Na Skále

Kapela Big S ovládla
soutěžní festival v Kolíně

ZÁŘÍ PŘINESE
25. ROČNÍK 
ČÁSLAVSKÉHO 
DUATLONU 

Expedice ze Sarajeva do Lán 
na koloběžce
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 
ČÁSLAV - KAČINA A ZPĚT 

V DOBĚ VINOBRANÍ

Čáslav, aut. st. 9:15 11:00 13:00 15:00 16:15
Čáslav, žel. st. 9:17 11:02 13:02 15:02 16:17
Chotusice I 9:30 11:15 13:15 15:15 16:30
Žehušice OÚ 9:35 11:20 13:20 15:20 16:35
Rohozec u kost. 9:39 11:24 13:24 15:24 16:39
zámek Kačina 9:45 11:30 13:30 15:30 16:45

zámek Kačina
Rohozec u kost.
Žehušice OÚ 12:25 14:25 15:55 17:10 18:10

 12:15 14:15 15:45 17:00 18:00
12:21 14:21 15:51 17:06 18:06

Chotusice I 12:30 14:30 16:00 17:15 18:15
Čáslav žel. st. 12:43 14:43 16:13 17:28 18:28
Čáslav aut. st. 12:45 14:45 16:15 17:30 18:30

19:00
19:06
19:10
19:15
19:28
19:30

*
*

*

*

*

*
*

*

*

pouze pro nástup

* pouze pro výstup
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 18. 6. 2018 | Městská rada

usnesením č. 277/2018

usnesením č. 285/2018

usnesením č. 278/2018 
usnesením č. 286/2018

usnesením č. 287/2018

usnesením č. 279/2018
usnesením č. 288/2018

usnesením č. 280/2018
usnesením č. 289/2018

usnesením č. 290/2018
usnesením č. 281/2018

usnesením č. 291/2018

usnesením č. 292/2018
usnesením č. 282/2018 

usnesením č. 293/2018

usnesením č. 294/2018

usnesením č. 295/2018

usnesením č. 283/2018

usnesením č. 284/2018

 1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou za- číslo 1776/22 tj. zeleň a chodník podél ulice Konvalinková a tato zůstane v ma-
kázku malého rozsahu „Čáslav - Oprava mostu 1-MK-7a-M6 v ul. Tyršova a mos- jetku Města Čáslav. 
tu 1-MK-11b-M1 v ul. Chotusická“ formou uzavřené výzvy dle směrnice, která  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na čás-

2upravuje postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim ti pozemku p.č. 212/5 o výměře cca 93 m  zapsaného na LV 10001 pro obec a 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 7/2015 (včetně jejích katastrální území Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrál-
dodatků); 2) schválila, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uve- ním pracovišti Kutná Hora pro paní B. CH., bytem Čáslav, za jednorázovou sazbu 
dené v důvodové zprávě obeslány výzvou k podání nabídky. ve výši 200 Kč navýšených o platnou sazbu DPH za každý započatý metr čtve-

1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého reční, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH. 
rozsahu „Čáslav - oprava Zahradní ulice“ uchazeče Konstrukce a dopravní stav-  vyslovila souhlas s akcí „Mycí centrum osobních auto-
by, s.r.o., IČ: 284 47 085, Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice (doručovací adresa: mobilů umístěné při komunikaci Jeníkovská na pozemku p.č. 344/6". 
Chotusická 1121, 286 01 Čáslav), která podala nabídku s nejnižší nabídkovou  vyslovila souhlas s rozhodnutím SVBaNJ v domě č.p. 
cenou; 2) pověřila starostu města uzavřením příslušné smlouvy s vybraným Pražská 1614 - 1618, kde Město Čáslav má spoluvlastnický podíl, s uzavřením 
zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce nové nájemní smlouvy s firmou PE-PA tex, s.r.o., Lípová 1371, Čáslav, IČ 070 16 
vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 255 na nebytový prostor v ulici Pražská 1618/101, který je v majetku podílo-

 schválila dodatek č. 2 smlouvy o nájmu movitých věcí, vých spoluvlastníků SVBaNJ Pražská 1614-1618. 
ze dne  2. 12. 2016, mezi Městem Čáslav a Čáslavskou servisní, s.r.o., IČ: 264 89  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
678, dle důvodové zprávy. města na Výstavu a upomínku k 50. výročí okupace vojsky 21. srpna 1968, ve 

 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ul. Jab- výši 2 000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy. 
lonského a Tyršova v Čáslavi po projednání vyslovila nesouhlas s prováděním  schválila poskytnutí individuální dotace v oblasti 
stavebních úprav na parkovišti prodejce potravin LIDL v Čáslavi, žadatelem Lidl SPORT ve výši 10 000 Kč pro Český kynologický svaz, ZKO č. 279 Čáslav, dle dů-
Česká republika v.o.s., IČ: 261 78 541, Nárožní 1359/11, 158 00 Praha, za pod- vodové zprávy. 
mínek uvedených v důvodové zprávě.  schválila prodloužení nájemních smluv stávajícím 

 jako zástupce vlastníka pozemní komunikace na nám. nájemníkům v domě v ul. Filipovská 574, dle důvodové zprávy. 
Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi po projednání schválila umístění lešení na ve-  schválila čerpání finančních prostředků z fondu odměn 
řejném prostranství před č.p. 167/45 - chodník na nám. Jana Žižky z Trocnova   Základní školy Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, dle 
v Čáslavi, pro žadatele MUDr. P. V. v období 20. 6. 2018 - 31. 8. 2018 za podmí- důvodové zprávy. 
nek stanovených v důvodové zprávě.  vyslovila souhlas s přesunem finančních prostředků      

1) zrušila své usnesení č. 267/2018 ze dne  4. 6. 2018; z rezervního fondu do fondu investic organizace a schválila čerpání fondu in-
2) doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění: vestic Městského muzea a knihovny Čáslav, dle důvodové zprávy. 
Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením schvaluje záměr:  schválila návrh dodatku č. 1 nájemní smlouvy mezi 

2- prodat část pozemku p.č. 1730/104 o výměře cca 496 m  v katastrálním území městem Čáslav a Čáslavskou servisní, s.r.o., dle předloženého návrhu. 
Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pra-  1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky „Dodávka 
coviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, man- IT infrastruktury pro město Čáslav“ uchazeče AutoCont CZ a.s., IČ 476 76 795, 
želům Z., bytem Praha 10 a Čáslav za cenu dle znaleckého posudku + DPH + se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, který podal nejvhodnější 
náklady na realizaci prodeje. nabídku s nabídkovou cenou 3 933 518 Kč bez DPH; 2) pověřila starostu města 

2- prodat část pozemku p.č. 1730/104 o výměře cca 496 m  v katastrálním území uzavřením příslušné smlouvy s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným 
Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou 
pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, pouze formální úpravy textu. 
manželům K., bytem Čáslav za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady  1) schválila výjimku z postupu dle směrnice č. 7/2015 - 
na realizaci prodeje. vynechání jednání o slevě - pro část veřejné zakázky Rekonstrukce kotelen v MŠ 
Na pozemku p.č. 1730/104 v k.ú. Čáslav vázne věcné břemeno, spočívající   a  Z Š   v   Čáslavi z důvodu časové tísně a skutečnosti, že nabídku podal pouze 
v ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV pro ČEZ Distribuce, a.s. jediný uchazeč; 2) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu 
Veškerý pohyb osob a jejich činnost (stavební, zemědělská i pěstitelská) se mu- „Rekonstrukce kotelen v MŠ a ZŠ v Čáslavi, část 1) Rekonstrukce kotelny v MŠ 
sí řídit v souladu s podmínkami pro provádění činností v ochranných pásmech Těsnohlídkova“ uchazeče Karel Janák; IČ: 62948237, Kosmonautů 218, Dolní 
nadzemních vedení vydaných ČEZ Distribuce a.s. Bučice, Vrdy, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; 3) schválila ja-

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po- ko zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce kotelen v MŠ a 
zemcích p.č. 1172/3, p.č. 1172/13, p.č. 1172/39, p.č. 1193/2, p.č. 1193/14, p.č. ZŠ v Čáslavi, část 2) Rekonstrukce kotelny v ZŠ Masarykova“ uchazeče VODO-
1193/53, p.č. 1193/20, p.č. 1193/29, p.č. 1193/52, p.č. 1193/64, p.č. 1193/72, TOP, s. r. o.; IČ: 25257561, Rabštejnská Lhota 114, Chrudim, který podal na-
p.č. 2038/3 a p.č. 2040/1 zapsaných na LV 10001 pro obec a katastrální území bídku s nejnižší nabídkovou cenou; 4) pověřila starostu města uzavřením přís-
Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kut- lušných smluv s vybranými zhotoviteli v souladu se závaznými návrhy smluv ob-
ná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost GasNet, s.r.o., se síd- saženými v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální 
lem Klišská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, spočívající zřídit a provozovat plyná- úpravy textu. 
renská zařízení v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene ze dne 21. 10. 2015 v rozsahu dle geometrického plánu č. 3070-
353/2017 v celkové délce 1403,61 bm. Smluvní strany se dohodly na jedno-
rázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši 140 400 Kč + DPH. 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit usne-
sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením schvaluje 
uzavřít dohodu, na jejímž základě dojde k bezúplatnému převodu vlastnického 
práva k pozemku p.č. 1775/6 a p.č. 1776/20 vše zapsané u Katastrálního úřadu 
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec 
a katastrální území Čáslav na Českou republiku - právo hospodaření Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových s tím, že od pozemku parcelní číslo 
1776/20 bude oddělena část pozemku představující původní pozemek parc. 

Městský úřad Čáslav  sděluje, že se následující
veřejné zasedání městského zastupitelstva,

uskuteční v pondělí 17. 9. 2018 
od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla.

Podrobný program bude minimálně jeden týden 
před termínem konáním schůze
zveřejněn na úřední desce úřadu 

a na vývěskách ve městě.  
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usnesením č. 23/2018

usnesením č. 25/2018

usnesením č. 26/2018

usnesením č. 34/2018
usnesením č. 27/2018

usnesením č. 28/2018 usnesením č. 35/2018

usnesením č. 29/2018

usnesením č. 36/2018

usnesením č. 30/2018

usnesením č. 37/2018

usnesením č. 31/2018

usnesením č. 38/2018

usnesením č. 32/2018
usnesením č. 39/2018

usnesením č. 40/2018

usnesením č. 33/2018

2 2 2 schválilo účetní závěrku Města Čáslavi sestavenou k roz- ře 38 m , st.p.č. 2066/4 o výměře 37 m , st.p.č. 2061/2 o výměře 69 m , st.p.č. 
2 2vahovému dni 31. 12. 2017. 2066/5 o výměře 9 m , st.p.č. 2060/2 o výměře 50 m , st.p.č. 2066/6 o výměře 

2 2 2usnesením č. 24/2018 po projednání závěrečného účtu Města Čáslavi k 31. 12. 12 m , st.p.č. 2059/2 o výměře 62 m , st.p.č. 2066/8 o výměře 27 m , st.p.č. 
2 22017  vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad. 2066/10 o výměře 11 m  a st.p.č. 2066/11 o výměře 28 m  vše v katastrálním 

 schválilo rozpočtové opatření č. 3/2018 dle území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Ka-
předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy 258 579,49 tis. Kč, tastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čás-
upravené výdaje 281 731,52 tis. Kč, financování plus 23 152,03 tis. Kč. lav, panu J. K., za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci pro-

 schválilo auditora - C.J.Audit s.r.o. - pro přezkoumání deje. 
hospodaření Města Čáslavi za rok 2018.  schválilo splátkový kalendář paní D. R., omezené ve 

 schválilo odpis pohledávky paní V. D. ve výši 55 782 Kč, svéprávnosti, zastoupené opatrovníkem Městem Čáslav, na nedoplatek vy-
dle důvodové zprávy. účtování vodného v bytě v Čáslavi. 

 stanovilo počet členů zastupitelstva města na další  schválilo odpis pohledávky za povinným J. K., ve výši 154 
volební období (r. 2018 - r. 2022) na 21, dle důvodové zprávy. 350 Kč z titulu neuhrazení nájemného, záloh na služby, úroků z prodlení a 

 neschválilo záměr prodat část pozemku p.č. 248/2 o soudních poplatků za vymáhání pohledávky, za byt v Čáslavi, pro nedobytnost. 
2výměře cca 212 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního  schválilo v souladu s usnesením ZM č. 64/2009, ze dne 

úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 16. 9. 2009, prodej bytové jednotky v ul. Jablonského 1227/4 v Čáslavi, spolu     
pro obec a katastrální území Čáslav, panu J. S., za cenu dle znaleckého posudku s podílem ve výši 5514/153880 na Nemovité věci zapsané na Katastrálním 
+ DPH + náklady na realizaci prodeje. úřadě pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora, na LV 12473 

 schválilo záměr prodat pozemek p.č. 1762/31 o výměře pro obec a katastrální území Čáslav za cenu ve výši 50% ceny stanoveného 
2 2108 m  a pozemek p.č. 1786/38 o výměře 148 m , oba v katastrálním území znaleckým posudkem, tj. 525 000 Kč + náklady na realizaci prodeje paní B. V. 

Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální  schválilo v souladu s usnesením RM č. 209/2018 ze dne 
pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, společnosti POSKOČIL, s.r.o., se sídlem 9. 5. 2018 prodej řadového domu v ulici Potoční, č.p. 1681 na st.p.č. 3140 s tře-
Břežany II, 71, Český Brod za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na mi bytovými jednotkami a řadového domu č.p. 1682, na st.p.č. 3141 s třemi 
realizaci prodeje. bytovými jednotkami v Čáslavi, zapsané na Katastrálním úřadě pro Středo-

 neschválilo záměr prodat pozemek p.č. 1915/23 o český kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora, na LV 10001, pro obec a ka-
2 2výměře 928 m , pozemek p.č. 1915/37 o výměře 32 m , p.č. 1915/50 o výměře tastrální území Čáslav, dle „Smlouvy o zřízení předkupního práva, práva 

2 2 21136 m , p.č. 1915/65 o výměře 27 m , p.č. 1915/79 o výměře 1099 m , vše   v ě  c n ého břemene a sjednání práva opce“ č. 62/98/ZS/1 uzavřené dne 23. 
v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský dubna 1998, za cenu ve výši 1 Kč za jednu bytovou jednotku, tj. celkem 6 Kč, 
kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, společnosti POSKOČIL, společnosti ZDB s.r.o., Pražská 162/19, Čáslav, IČ: 24138967. 
s.r.o., se sídlem Břežany II, 71, Český Brod za cenu dle znaleckého posudku +  schválilo záměr prodat bytové jednotky č.p. 1683/1, 
náklady na realizaci prodeje. Jedná se o plnění osvobozené od daně z přidané 1683/2, 1683/3, 1684/1, 1684/2, 1684/3 spolu s podíly na společných částech 
hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve domů a pozemků st.p.č. 3142 a st.p.č. 3143 v katastrálním území Čáslav, v ulici 
znění pozdějších předpisů. Potoční, nájemcům těchto bytů za 50% obvyklé ceny stanovené dle znaleckého 

 schválilo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na posudku + náklady na realizaci prodeje. 
2koupi pozemku p.č. 341/4 o výměře 4513 m  za cenu dle znaleckého posudku  schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

2 2 města na akci Bitva u Čáslavi z roku 1618 ve výši 100 000 Kč, ve znění dle 38 Kč/m  a část pozemku p.č. 341/1 o výměře cca 820 m  za cenu dle znalec-
2 důvodové zprávy. kého posudku 220 Kč/m , vše v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrál-

 schválilo Strategický plán rozvoje sportu v Čáslavi do ního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 
roku 2025, podle přiloženého návrhu. 2231, od manželů M. 

 schválilo záměr prodat pozemek st.p.č. 2066/3 o výmě-

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 25. 6. 2018 | Městské zastupitelstvo

usnesením č. 296/2018 usnesením č. 301/2018

usnesením č. 297/2018
usnesením č. 302/2018

vzala na vědomí

usnesením č. 298/2018 usnesením č. 303/2018

usnesením č. 299/2018

usnesením č. 300/2018

 schválila nařízení města Čáslavi č. 2/2018 o plánu zimní  jako zástupce vlastníka pozemní komunikace na nám. 
údržby na období roku 2018 - 2019, kterým se určuje pořadí ulic pro zmírňová- Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, schválila umístění lešení na veřejném prost-
ní následků závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, personální ranství před č.p. 104/27 - chodník na nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, pro 
zajištění, mechanizační prostředky a členy operačního štábu zimní údržby. žadatelku M.P. v období 9.  7. 2018 - 30. 8. 2018 za podmínek stanovených v dů-

 1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou vodové zprávě. 
zakázku malého rozsahu „Čáslav - zimní údržba místních komunikací pro rok  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-
2018 - 2019“ formou otevřené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při zemcích p.č. 521/6 a p.č. 1983/1 zapsaných na LV 10001 pro obec a katastrální 
pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 území Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním praco-
Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 7/2015 (včetně jejích dodatků); 2) schváli- višti Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Dist-
la, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové ribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, spočívající      
zprávě obeslány výzvou k podání nabídky. v umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy   

, jako zástupce vlastníka poz. komunikace v ulici Tyršova v Čás- v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 
lavi,  změnu časového harmonogramu souvisejícího s přechodnou úpravou 25. 7. 2017 v rozsahu dle geometrického plánu č. 3125-368/2018 v celkové 
provozu a úplnou (etapovou) uzavírkou komunikace v ul. Tyršova v Čáslavi z dů- délce 9 bm. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení 
vodu opravy místní komunikace za podmínek uvedených v důvodové zprávě. věcného břemene v celkové výši 1 000 Kč + DPH. 

 schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č.  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
96/2017 mezi městem Čáslav a firmou Realitní a stavební společnost, s. r. o., IČ: pozemcích p.č. 229/2, p.č. 229/18, p.č. 523/9, p.č. 1982/1 a p.č. 1983/3, p.č. 
41432037, na akci „Rekonstrukce hotelu Grand - ubytovací část“. 1986/23, p.č. 2328 zapsaných na LV 10001 pro obec a katastrální území Čáslav 

 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora 
39/2018 mezi Městem Čáslav a firmou Ing. Vladimír Merenus, na akci pro oprávněného z věcného břemene společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Kliš-
„Projekční práce pro výstavbu bytových domů B3, B4, B5, B6 v areálu Prokopa ská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, spočívající zřídit a provozovat plynárenská 
Holého v Čáslavi“. zařízení v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

 neschválila zřízení vyhrazeného parkovacího místa   ze   d n e 27. 7. 2016 v rozsahu dle geometrického plánu č. 3091-353/2017 v cel-
v ulici Jablonského v Čáslavi pro žadatele p. L. M. - Galerii 427 za podmínek kové délce 191 bm. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení 
uvedených v důvodové zprávě. věcného břemene v celkové výši 19 100 Kč + DPH. 
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usnesením č. 304/2018

usnesením č. 305/2018

usnesením č. 306/2018

usnesením č. 307/2018 usnesením č. 308/2018

 schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu podal pouze jediný uchazeč; 2) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malé-
města na příměstský tábor spolku Junák Čáslav, ve výši 5 000 Kč, ve znění dle ho rozsahu „Čáslav - oprava MK garáže V Břízkách a Cemex-Recycling“ uchaze-
důvodové zprávy. če Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o.; IČ: 284 47 085, Zbraslavice 2, 285 21 

 vyslovila souhlas s přijetím finančního účelového daru Zbraslavice (doručovací adresa: Chotusická 1121, 286 01 Čáslav), která jako je-
pro Dům dětí a mládeže Čáslav v celkové výši 3 000 Kč na Letní tábor 2018 Piráti diná podala nabídku; 3) pověřila starostu města uzavřením příslušné smlouvy  
z Karibiku v DDM Čáslav, Jeníkovská 222. s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaže-

 vyslovila souhlas s čerpáním finančních prostředků   n ý m  v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy 
z rezervního fondu Domu dětí a mládeže Čáslav, dle důvodové zprávy. textu. 

 1) schválila výjimku z postupu dle směrnice č. 7/2015 -  schválila záměr pronajmout restauraci LaDus, Čáslav, 
vynechání jednání o slevě - pro veřejnou zakázku ,,Čáslav - oprava MK garáže    dle důvodové zprávy. 
V Břízkách a Cemex-Recycling“ z důvodu časové tísně a skutečnosti, že nabídku 

usnesením č. 309/2018

usnesením č. 317/2018

usnesením č. 310/2018 usnesením č. 318/2018

usnesením č. 319/2018

usnesením č. 311/2018
usnesením č. 320/2018

usnesením č. 312/2018

usnesením č. 321/2018

usnesením č. 322/2018usnesením č. 313/2018

usnesením č. 323/2018

usnesením č. 324/2018

usnesením č. 314/2018

usnesením č. 325/2018

usnesením č. 326/2018

usnesením č. 315/2018

usnesením č. 327/2018

usnesením č. 316/2018

 schválila vymezení prostoru v rozsahu ½ tiskové strany 440, ul. Boženy Němcové, Čáslav, jehož nájemcem je paní P.H., na jejího part-
v Čáslavských novinách č. 10/2018 pro prezentaci každého z politických sub- nera V. M. dle důvodové zprávy. 
jektů, jejichž kandidátní listina bude zaregistrována pro volby do Zastupitelst-  udělila souhlas s užíváním nebytového prostoru míst-
va města Čáslavi v roce 2018, a které zároveň projeví o tento způsob prezen- ností č. 234 a č. 228 na Zimním stadionu č.p. 2028, ul. Na Bělišti v Čáslavi, spol. 
tace zájem. FK Čáslav, a.s., Vodranty, IČ: 279 26 141, dle důvodové zprávy. 

 1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého  jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici Za-
rozsahu „Čáslav - oprava mostu 1-MK-7a-M6 v ul. Tyršova a mostu 1-MK-11b- hradní v Čáslavi vyslovila souhlas s prodloužením úplné uzavírky a s tím i spoje-
M1 v ul. Chotusická“ uchazeče Klopfen a.s.; IČ: 282 22 695, Pitterova 2855/9, nou přechodnou úpravou provozu komunikace v ul. Zahradní v Čáslavi z důvo-
Žižkov 130 00 Praha 3, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; 2) du rekonstrukce plynovodu za podmínek uvedených v důvodové zprávě (pro-
pověřila starostu města uzavřením příslušné smlouvy s vybraným zhotovite- dloužení z důvodu velkého počtu koordinací staveb). 
lem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného  vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu sou-
zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. visející s úplnou uzavírkou železničního přejezdu Skovice a s objízdnou trasou 

 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. dle přiložené situace v době od 23. 7. 2018 do  2. 8. 2018. 
22/2018 mezi Městem Čáslav a firmou TES, spol. s r. o. na akci „Čáslav - komu-  vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu sou-
nikace lokalita Cihelna III“. visející s úplnou uzavírkou železničního přejezdu v ulici Chrudimská - kolej vleč-

 schválila záměr města Čáslav na pacht pozemku p.č. ky Čáslav pila a s objízdnou trasou dle přiložené situace v době od 23. 7. 2018 
22048 o výměře 230 m , nacházejícího se v k.ú. Čáslav, který je zapsaný na LV č. do 27. 7. 2018. 

10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná  schválila prodloužení vyhrazeného parkovacího místa 
2 v ul. Pražská u č.p. 1625/64 v Čáslavi pro žadatelku a držitelku ZTP paní J.R.         Hora, za účelem zemědělské činnosti, za cenu 0,75 Kč/m /rok, každoročně na-

v souladu s obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi o místních poplatcích      výšená o inflaci a to na dobu neurčitou, pro společnost Starkl - zahradník spol. 
v platném znění na dobu 2 let. s.r.o., se sídlem Kalabousek 1661, Čáslav. 

 schválila konání akce Hospoda na kolečkách, dle důvo- schválila záměr města Čáslav na pronájem části po-
2 dové zprávy. zemku st.p.č. 18/1 o výměře 150 m , nacházející se v k.ú. Filipov u Čáslavi, kte-

 schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu rý je zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katast-
města na V. ročník - Den české historie 2018 ve výši 2 000 Kč, ve znění dle důvo-rální pracoviště Kutná Hora, za účelem parkování osobních automobilů a 

2 dové zprávy. nákladních přívěsů, za cenu 5 Kč/m /rok + DPH 21%, každoročně navýšená o 
 vyslovila souhlas s tím, aby na pozemku p.č. 2950 v k.ú. inflaci a to na dobu neurčitou, pro pana S.P., bytem Filipov u Čáslavi. 

Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pra- vyslovila souhlas s ukončením nájemní smlouvy č. 
coviště Kutná Hora, na LV č. 10001, byla umístěna výrobna elektrické energie - 210/9-05-295-10 ze dne 13. 12. 2010, uzavřené mezi městem Čáslav a Českou 
KGJ KE-MNG 200 eco, včetně akumulační nádrže. republikou - Ministerstvem obrany na pronájem pozemků p.č. 280/4 o vý-

2 2 2  schválila změnu odpisového plánu Městského muzea měře 30 m , p.č. 280/7 o výměře 140 m , p.č. 280/8 o výměře 140 m , p.č. 
2 2 a knihovny Čáslav na rok 2018, dle předložené žádosti. 280/9 o výměře 130 m , p.č. 280/10 o výměře 115 m , p.č. 280/11 o výměře 

2 2  1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky „Elektro-140 m , p.č. 280/12 o výměře 1150 m , vše v k.ú. Drobovice, zapsaných na LV č. 
nizace agend Městského úřadu Čáslav a Městské policie Čáslav“ uchazeče VE-544 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná 
RA, spol. s r.o., IČ: 62587978, se sídlem Lužná 2, 160 00 Praha, který podal nej-Hora, za účelem vybudování cyklostezky z důvodu uvedeného v důvodové 
vhodnější nabídku s nabídkovou cenou 3 847 477,- Kč bez DPH; 2) pověřila sta-zprávě. 
rostu města uzavřením smlouvy s vybraným zhotovitelem v souladu se závaz- schválila pronájem části pozemku p.č. 306/1 o výměře 

2 ným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, přípust-332 m , nacházející se v k.ú. Čáslav, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřa-
né jsou pouze formální úpravy textu. du pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, za účelem rozšíření 

2  schválila smlouvu o přezkoumání hospodaření města své zahrady k odpočinku, za cenu 5 Kč/m /rok a to na dobu tří let, pro paní 
Čáslavi za rok 2018 mezi C.J. Audit, s.r.o. (auditorka: Ing. J.Č.) a Městem Čáslav, M.B., bytem Čáslav. 
dle důvodové zprávy.   schválila převod užívacích práv nájmu k bytu č. 31, č.p. 

Usnesení městské rady ze dne 16. 7. 2018 | Městská rada

usnesením č. 328/2018
usnesením č. 330/2018

usnesením č. 329/2018

usnesením č. 331/2018

 schválila záměr města na pronájem části pozemku ného v důvodové zprávě. 
2st.p.č. 165/3 o výměře 26 m , nacházející se v k.ú. Čáslav, za účelem instalace  doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit usne-

dobíjecí stanice pro elektro automobily a využití dvou parkovacích stání vedle sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje zá-
2sebe, za cenu 10 000 Kč za jedno parkovací místo / za rok, každoročně navýšená měr prodat část pozemku p.č. 2043/1 o výměře cca 350 m  v katastrálním úze-

o inflaci a to na dobu neurčitou pro společnost Olife Energy, a.s., se sídlem mí Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
Lazarská 11/6, Praha 2 - Nové Město, 120 00. pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, panu 

 neschválila záměr města Čáslav na pronájem části po- K. B., bytem Čáslav, a panu J. V., bytem Čáslav, za cenu dle znaleckého posudku 
2zemku st.p.č. 2724 o výměře 890 m , nacházející se v k.ú. Čáslav, který je zapsa- + náklady na realizaci prodeje. Jedná se o plnění osvobozené od daně z přidané 

ný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pra- hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
coviště Kutná Hora, za účelem parkování nákladního vozidla, mobilního bagru, znění pozdějších předpisů. 
kontejnerů a složení sypkých směsí panu P. Ch., bytem Čáslav, z důvodu uvede-  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-

Usnesení městské rady ze dne 6. 8. 2018 | Městská rada

 stránka 6 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 9/2018   



 stránka 7 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 9/2018   

zemku p.č. 370/2, zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katast- 59/2018 mezi Městem Čáslav a společností Střechy Rajm, s.r.o., IČ: 01659561, 
rálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro Jeníkovská 362/66, Čáslav, na akci „ Rekonstrukce zastřešení - MŠ Masarykova 
oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Dě- 224, Čáslav“. 
čín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, úplatně ve výši 100 Kč + platná  schválila platy pro ředitele příspěvkových organizací 
sazba DPH za každý započatý běžný metr distribuční soustavy uložené v bu- města - Základní školy Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182, Základní školy 
doucích služebných pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH. Čáslav, Sadová 1756, podle důvodové zprávy. 

 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s fir-  schválila firmu: JK-Trading spol. s r.o. a firmu: GALI, 
mou LAMAS WOOD s.r.o., Praha 4, dodavatelem zakázky „Udržovací práce - vý- s.r.o., za účelem dodávek reagencií do biochemického analyzátoru, dle 
měna oken v č.p. 197, nám. J. Žižky z Trocnova, Čáslav - 1. Etapa“, dle důvodové důvodové zprávy. 
zprávy.  průběh realizace dotovaných projektů v Městské nemocnici 

 schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Čáslav. 
města na Westernové závody - RODEO, ve výši 20 000 Kč, ve znění dle důvo-  vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a uza-
dové zprávy. vírkou chodníků v ulicích J. Myslbeka, M. Alše, Jablonského a Dusíkova v Čás-

 schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu lavi, dle přiložené situace, v době od 15. 8. 2018 do 31. 12. 2018. 
města na ošetření bezprizorních zvířat v Čáslavi, ve výši 10 000 Kč, ve znění dle  jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici 
důvodové zprávy. Jablonského a Tyršova v Čáslavi vyslovila nesouhlas s prováděním stavebních 

 schválila dodavatele a návrh ceny projektu na rekon- úprav na parkovišti prodejce potravin LIDL v Čáslavi, žadatelem Lidl Česká 
strukci rehabilitačního oddělení Městské nemocnice Čáslav. republika v.o.s., IČ: 26178541, Nárožní 1359/11, 158 00 Praha, za podmínek 

 vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 7, zákona č. uvedených v důvodové zprávě.  
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-  schválila složení hodnotící komise ustanovené k po-
ších předpisů, s přijetím sponzorského finančního daru, účelově specifikova- souzení a hodnocení přijatých nabídek v rámci otevřeného řízení na veřejnou 
ného, na posílení investičního fondu Domova důchodců Čáslav, od PharmDr. J. zakázku „Demolice objektu č.p. 1082 v Čáslavi“ tak, jak je uvedeno v důvodové 
V., Lékárna Pod Štítem, dle důvodové zprávy. zprávě. Hodnotící komise je zároveň pověřena funkcí komise pro otevírání 

 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. obálek s nabídkami a provedením posouzení kvalifikace.

usnesením č. 338/2018

usnesením č. 332/2018 usnesením č. 339/2018

vzala na vědomí
usnesením č. 333/2018

usnesením č. 340/2018

usnesením č. 334/2018
usnesením č. 341//2018

usnesením č. 335/2018

usnesením č. 336/2018
usnesením č. 342/2018

usnesením č. 337/2018

Usnesení mimořádného zasedání městské rady ze dne 13. 8. 2018 | Městská rada

usnesením č. 343/2018 1) schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek; 
rozsahu „Demolice objektu č.p. 1082 v Čáslavi“ účastníka zadávacího řízení 2) pověřila starostu města uzavřením příslušné smlouvy s vybraným 
MORKUS Morava, s.r.o., IČ: 27848485, se sídlem Lazníky 163, 751 25 Veselíčko zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce 
u Lipníka nad Bečvou, neboť jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 

Usnesení ze zasedání městské rady i městského zastupitelstva, zápisy a zvukové záznamy ze zasedání městského zastupitelstva 
jsou po zákonem dané anonymizaci zveřejňovány na webových stránkách města - www.meucaslav.cz na úřední desce.   

V polovině letních prázdnin se na pozvání starosty 
města Čáslavi, ing. Jaromíra Strnada, sešli v prosto-
rách hotelu Grand představitelé obcí Mikroregionu 
Čáslavsko, aby projednali společný postup v přípra-
vě projektů, které by měly do budoucna vyřešit pro-
blémy s dodávkami pitné vody pro obyvatele zú-
častněných obcí.

Strnad. Ten také doplnil, že bude v rámci svého se- mi čekat až do podzimních měsíců. Právě nyní se 
nátorského působení obdobné setkání iniciovat ta- otvírají možnosti získat pro tyto účely státní dotace, 
ké pro další oblasti regionu. a proto je potřeba, abychom byli připraveni o tento 

V salónku čáslavského hotelu Grand se sešli sta- příspěvek operativně zažádat,“ vysvětlil inženýr Ja-
rostky a starostové obcí Vinaře, Vrdy, Třebonín, romír Strnad. 
Vodranty, Souňov, Kluky, Žehušice, Vlačice, Starkoč, „Výstavbu vodovodů ve svých obcích řešila je-
Hraběšín a Čáslav, tedy obcí, které se potýkají s pro- jich zastupitelstva již od devadesátých let, ale bohu-

„Již na počátku prázdnin jsme zaznamenali, že   b  lémy s vodou, s představiteli Vodohospodářské žel někdy nešlo o koncepční řešení. Představitelé 
v některých obcích v okolí Čáslavi jsou problémy   sp  o le čnosti Vrchlice-Maleč - předsedou předsta- obcí však tehdy neměli možnost jiného řešení. Jsem 
s dodávkami pitné vody. Mohu jmenovat například venstva ing. Jiřím Štěpánem a výrobně-technickým přesvědčen, že již v té době měly být tyto projekty 
Vrdy, Žehušice, Třebonín, ale i další... Jedná se vět- náměstkem panem Jiřím Hasalou. Většina zástupců realizovány ve spolupráci jak obcí, tak i s vodo-
šinou o obce, které sice mají vybudovaný vodovod, obcí vyjádřila svoje přání zahájit práce na pořízení hospodářskou společností. Dnes mohla být situace 
ale nejsou napojeny na řad VHS, zdrojem vody jsou projektové dokumentace pro umožnění jejich na- mnohem jednodušší - ale nemá smysl se zabývat 
tedy místní studny. Spodní vody je ale v takto par- pojení na vodovodní řad vodohospodářské společ- minulostí, nyní je třeba vyřešit tento problém pro 
ném létě málo a studny vysychají. Rozhodli jsme se nosti. příští roky,“ zakončil čáslavský starosta. 
proto s panem Janem Jiskrou, předsedou rady „Domluvili jsme se, že bude vybrán projektant, Po uvedeném setkání již proběhla další 
Mikroregionu, že svoláme starosty obcí, kterých se který v počátku akce zpracuje studii zájmových ú- společná debata zástupců obcí, tentokrát za pří-
tato problematika týká, abychom se dohodli na dal- zemí. Ačkoliv si uvědomujeme, že se právě nachá- tomnosti odborníka, který pomůže připravit pod-
ším postupu, jenž by měl v příštím období zajistit zíme v přelomovém období a není jisté, jak se k to- klady pro další práci, vedoucí k realizaci tohoto uži-
společnou cestu k celkovému řešení uvedené situa- muto záměru postaví nová zastupitelstva, domní- tečného záměru.  
ce,“ konstatoval starosta Čáslavi, inženýr Jaromír vám se, že by byla škoda promarnit čas a s příprava-                                                                                zn

SUCHO PŘIVEDLO ZÁSTUPCE OBCÍ K JEDNOMU STOLU

Vedení města Čáslavi děkuje 
společnostem Zenit, s.r.o.
a VHS Vrchlice-Maleč, a.s.

za pomoc při řešení krizové situace, 
způsobené nedostatkem pitné vody

v okrajových částech Čáslavi 
a některých přilehlých obcích,

který byl zaviněn nebývale 
horkým a suchým létem. 



Jeden rok je v historii 
lidstva jen nepatrnou 
kapkou, která se na-
víc velmi rychle ztrácí 
v záplavě těch dal-
ších, aby společně       
s nimi vytvořila hladi-
nu, po níž můžeme 
plout našimi životy. 
Stejně tak se ale podi-
vujeme nad rychlostí, 
s níž mizí v nekoneč-
nu minulosti i mno-

hem delší úseky, na něž si lidé sami svoje životy roz-
dělují. Jedním z nich jsou z pohledu společnosti také 
volební období, z nichž jedno takové je právě u kon-
ce. A stejně jako vždy, i tentokrát bychom se měli za 
uplynulými čtyřmi lety v krátkosti ohlédnout...

 

stále ještě čekají. Jedná se o jeden z několika málo ke svým obyvatelům vstřícné, by takového posunu 
plánů, které jsme si před čtyřmi lety vytýčili a na je- zkrátka nedosáhlo. 
hož splnění již nezbyl čas. Nicméně to neznamená, Hovořím-li o vstřícném městě, o jeho rozvoji a 
že by zaměstnanci radnice jeho realizaci oddalovali. úspěších, hovořím-li i o dílčích problémech, které je 
Příprava na rekonstrukci probíhá, ačkoliv čas vymě- třeba řešit a vyřešit, hovořím vždy o lidech, kteří se 
řený činnosti zastupitelstva města v jeho součas- na jeho chodu podílejí a kteří si zaslouží velké po-
ném složení již končí. Potřeba dále pečovat o město děkování nás všech. Jsou to zastupitelé města, kteří 
ale bude trvat i v dalších letech a bylo by chybou tu- se konstruktivně podíleli na zajištění chodu města, 
to kontinuitu přehlížet. Vždyť i v tomto volebním zaměstnanci radnice, kteří pracovali na přípravě 
období pokračovaly a byly dokončeny projekty, za- projektů i na dalších dílčích akcí, ale jsou to v nepo-
hájené již v minulosti. Mluvit můžeme například o slední řadě také lidé, zaměstnaní na veřejně pros-
dalších pracích při úpravách cyklostezky, rozšiřování pěšných pracích, kteří se denně starají o čistotu 
možností parkování ve městě a samozřejmě o města. Děkuji také každému z občanů Čáslavi, který 
úpravách komunikací či zeleně ve městě a další. se v průběhu posledních let obrátil na městský úřad 

Péče o město se ale neskládá jen z investičních nebo kteréhokoliv ze zastupitelů města se svým 
akcí, nejde jen o výstavbu nebo rekonstrukce. Stej- podnětem, návrhem, připomínkou nebo i stížností, 
ně důležité je také zajištění dostupných služeb pro které napomohly k následnému odstranění případ-
zdejší obyvatele. Z tohoto pohledu si velmi vážím li- ného problému nebo zlepšení životních podmínek 

Každý, kdo usiluje o to, aby jeho práce měla svůj  dí, kteří se zasloužili například o udržení odpovídají- ve městě. Stejně tak si naši úctu zaslouží lidé, díky 
smysl, vítá splnění stanovených cílů s radostí. Stejně cího rozsahu poskytované zdravotní péče ve zdejší jejichž aktivitě mohly být zrealizovány některé kul-
jako v osobním životě, je tomu samozřejmě i v živo- městské nemocnici, ačkoliv - jak všichni jistě dobře turní nebo sportovní akce, jež nebyly pořádány pří-
tě veřejném, tedy například v životě našeho města. víme - se z mnoha důvodů nejedná o snadnou zále- mo městem nebo některou z jím zřizovaných orga-
Před čtyřmi lety jsme stáli před mnoha úkoly, k je- žitost. Nové a nové normy, stejně jako mnohdy hra- nizací, lidé, kteří se věnují vedení dětských zájmo-
jichž úspěšné realizaci vedla ještě poměrně dlouhá niční finanční možnosti i další okolnosti, rozhodně vých kroužků, sportovních oddílů, které mohou 
cesta. Jsem velmi rád, že dnes mohu konstatovat, že situaci vedení nemocnice ani města, jako jejího zři- fungovat jen díky jejich ochotě a iniciativě. Zkrátka - 
se bezmála všechny podařilo dovést do zdárného zovatele, nezjednodušují. Je třeba stále hledat nová velký dík patří všem aktivním zdejším obyvatelům, 
konce. O kterých projektech nyní hovořím? Největ- řešení a možnosti, jak pokračovat v práci tak, aby jimž osud Čáslavi a podmínky pro život v tomto krás-
ším z realizovaných záměrů je, a na tom se pravdě- byla pacientům poskytnuta potřebná péče, perso- ném historickém městě nejsou lhostejné. 
podobně všichni shodneme, výstavba a úspěšné za- nálu vytvořeny co možná nejlepší podmínky pro Věřím, že stejně jako ti, kteří byli zvoleni v mi-
hájení provozu zimního stadionu. První dva roky, po práci a aby byly zároveň splněny všechny zákonem nulých komunálních volbách, budou i příští členové 
které je zdejší veřejností toto nové sportoviště vy- dané požadavky na takové zařízení. Všichni, kdo se o městského zastupitelstva usilovat o další posun 
užíváno, přineslo potvrzení toho, co jsme dříve chod nemocnice starají, si tedy zaslouží naše po- Čáslavi směrem ke stále modernějšímu a příjemněj-
předpokládali - tedy že takové zařízení ve městě ci- děkování. Stejně tak bych ale mohl hovořit o zajiš- šímu životnímu prostoru, ale také k prostředí přá-
telně chybělo a jeho výstavba přinesla do Čáslavi ví- tění chodu všech tří místních základních škol, jež telskému, spolupracujícímu a směřujícímu k jasné-
tané rozšíření možností sportovního vyžití nejen jsou také zřizovány městem, i dalších organizací, mu cíli. Obyvatelé tohoto města si takové zastupite-
dospělých, ale převážně dětí a mládeže. Spolu s je- bez jejichž služeb bychom se v Čáslavi jen těžko le rozhodně zaslouží.   
ho zprovozněním vznikl hokejový klub, který pomá- obešli. Mohu zmínit Animu, poskytující péči zvláště    
há vychovávat mladé sportovce, kteří nejenže tráví seniorům, stejně jako i místní domov důchodců... 
svůj volný čas smysluplně a rozvíjejí svoje schopnos- Na opačné straně věkového spektra občanů města 
ti a dovednosti, ale také dobře reprezentují naše pak stojí děti, kterým svoje zázemí poskytují další 
město. Svůj přínos má zimní stadion i pro běžnou organizace, jako je základní umělecká škola, dům 
místní veřejnost, a to díky hodinám, vyhrazeným dětí a mládeže, ale také některá charitativní centra, 
volnému bruslení. I v těchto chvílích je ledová plo- kde můžeme jmenovat Kopretinu nebo Domek.
cha vždy zaplněna zájemci o uvedený druh sportu,  Opomenout nemůžeme ani práci zaměstnanců 
stejně jako v době, vyhrazené pro výuku bruslení   k u lturních organizací, ať již se jedná o divadlo či mu-
v rámci hodin tělesné výchovy na základních či zeum, knihovnu nebo pro místní i turisty důležité in-
středních školách. formační středisko... Je tedy vidět, že se život v Čás-

Dalším z velkých projektů, který se podařilo i lavi rozhodně neomezuje jen na nové stavby, ale na-
přes některé průběžné a diskutované problémy do- bízí svým obyvatelům také mnoho příležitostí k za-
vést do zdárného konce, se stala celková rekon- jištění klidného a dobře využitého života.  
strukce objektu hotelu Grand na Žižkově náměstí. Je přirozenou lidskou vlastností, že se nám čas-
Jde o budovu, která byla po dlouhá léta jen velmi to zdá „tráva za plotem zelenější“ a „jablka v souse-
diskutabilně využívána a já věřím, že její současná dově zahradě sladší“ a život v jiném městě jedno-
podoba i možnosti přispívají k dobrému jménu na- dušší, zajímavější, pestřejší. Jistě - každé město, res-
šeho města a že se jedná o správnou investici. pektive jejich vedení - se soustředí kromě základní 

Pokud hovoříme o tom, co se podařilo za po- péče o město na trochu jiné priority, které mohou 
slední čtyři roky zrealizovat, nebylo by správné opo- někomu vyhovovat více, jiným méně, vycházejí        
menout zmínit také některé přetrvávající problémy z místních možností a snad i tradic. Jsem ale pře-
(z nichž některé město částečně ovlivnit může, na svědčen, že Čáslav se v průběhu uplynulých let roz-
jiné bohužel zkrátka vliv nemá) či připravované ak- víjela, byla zvelebována a nyní nabízí svým obyvate-
ce, na jejichž realizaci již čas nezbývá. Konkrétně ho- lům více možností a pohodlí, než tomu bylo v minu-
vořím například o potřebné rekonstrukci vnitroblo- losti. Ostatně za všechno hovoří nejen reakce lidí, 
ku bytových domů v ulici Boženy Němcové. Ačkoliv kteří sem (stejně jako my do jiných míst republiky) 
je i tento projekt připravován k realizaci, obyvatelé přijíždějí, aby si Čáslav prohlédli, ale také postupně 
zmiňované lokality na proměnu okolí svého bydliště se zvyšující počet obyvatel. Město, které by nebylo 

SLOVO STAROSTY 
OHLÉDNUTÍ ZA KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

Zářijová

bude otevřena 
v restauraci hotelu Grand 

ve středu 5. 9. 
od 16 do 17 hodin.

STAROSTOVNA

stránka 8 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 9/2018  



RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE NA POMNÍKU MATOUŠE ULICKÉHO
Pomník Matouše Ulického byl postaven v roce 1924 
(některé zdroje uvádějí 1925) na počest čáslavské-
ho utrakvistického kaplana Matouše Ulického po-
praveného na čáslavském popravišti v roce 1627 za  
své náboženské vyznání. Osmiboký sloup zdobený 
trnovou korunou na členěném podstavci s hlavicí 
završenou kalichem stojí před kostelem sv. Petra a 
Pavla a během léta na něm byly provedeny restau-
rátorské práce.

Oprava pomníku Matouše Ulického byla zahá-
jena v červnu a konečná fáze prací proběhla začát-
kem srpna. Čeho konkrétně se restaurování týkalo, 
sdělila vedoucí odboru školství, kultury a památko-
vé péče, Bc. Jiřina Kožená: „Jednalo se o komplexní 
restaurování pomníku, tedy opravu kamenného 
sloupu, bronzové desky a věnce. Práce byly prove-
deny restaurátorem Josefem Pospíšilem z Kutné 
Hory, který se v Čáslavi postaral také o rozsáhlou 
opravu Mariánského morového sloupu v roce 
2016.”

Celkové náklady opravy činily 307 050 Kč. Údrž-
ba památky, která byla restaurována po dvaceti le-
tech, bude probíhat jednou za pět let. 

               JN 

KAPLIČKA V NAZARETU PROŠLA 
REKONSTRUKCÍ
Když půjdeme ulicí Nazaret směrem z centra města 
okolo domova důchodců a vydáme se ulicí dolů oko-
lo klubovny skautského střediska, za necelých deset 
minut dojdeme na konec ulice nacházející se kousek 
za lávkou přes říčku Brslenka. Zde stojí  kaplička, kte-
rá se dočkala kompletní rekonstrukce. 

Nepamátková budova prošla rekonstrukcí, do 
které spadala oprava spodního soklu, fasády, vcho-
dových dveří a vnitřní výmalba. Práce probíhaly od 
6. srpna. Finální úpravy byly naplánovány na konec 
školních prázdnin. Náklady na rekonstrukci kapličky 
se pohybují lehce nad 90 000 korun. 

               JN

HŘIŠTĚ V LOKALITĚ NA SKÁLE 
DISPONUJE NOVÝM HRACÍM PRVEK

Vybudováním hojně využívané cesty pro pěší spoju-
jící ulice Lísková a Jeníkovská v lokalitě Na Skále v ro-
ce 2016, vznikl také díky lavičkám prostor sloužící     
k odpočinku a také zde postupně roste místo stále 
více atraktivní pro děti. Během prázdnin zde byl po-
staven nový hrací prvek.

Prolézačku, řetězovou houpačku, dvě pružinová 
houpadla a šplhací sestavu doplnila celokovová lano-
vá lávka, kterou dodala společnost Bonita Group 
Service s.r.o. Náklady na pořízení nového hracího 
prvku činily zhruba 21 700 korun, které město uhra-
dilo z vlastního rozpočtu. Přestože v tuto chvíli není 
v jednání pořízení další atrakce pro hřiště v ulici Lís-
ková, není vyloučeno, že se v budoucnu hřiště rozšíří 
o další hrací prvek. 

               JN

ROZŠIŘOVÁNÍ MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE
Pro odpočinek a relaxaci nejen obyvatel města byly  
pořízeny nové lavičky. Jedna lavička nově stojí v loka-
litě Koželuhy, další dvě v ulici Dusíkova, konkrétně 
poblíž bytových domů za lékárnou U Divadla. Stejně 
jako rozšiřování mobiliáře je neméně důležitá také 
péče o stávající zařízení. V ulici Dusíkova, za garáže-
mi, došlo proto také k úpravě povrchu starších lavi-
ček.  

K instalaci nových laviček hovoří 
vedoucí odboru správy majetku města 
Ing. Dana Chrenková: „Jak v ulici Dusíko-
va, tak v Koželuhách si instalaci vzali na 
starosti pracovníci, vykonávající veřejně 
prospěšné práce. V ulici Dusíkova došlo 
dále k natření dvou starších laviček.”   

Ing. Dana Chrenková

v případě jakýchkoliv připomínek nebo žádostí na 
našem odboru ,dveře otevřené’. Pokud se jedná o 
požadavky, které by skutečně mohly posloužit oby-
vatelům města (nebo nejen jim)jako v případě zmi-
ňovaných laviček a dovoluje nám to rozpočet 
města, snažíme se vyhovět.”

K doplnění městského mobiliáře 
bylo v těchto případech přistoupeno na 
základě žádosti obyvatel uvedených 
míst. Vedoucí odboru správy majetku 
města  k této sku-
tečnosti  dodává: „Občané města mají  

                                                                              JN

V druhé půlce srpna došlo k přerušení dodávky 
elektrické energie v několika čáslavských ulicích. 
Důvodem byla výměna sloupu elektrického vedení 
v jedné z nich.    

Problémy s elektrickou energií po dobu dvou 
dnů měly domácnosti v ulicích Na Bělišti, Koželuhy, 
Nazaret a Chotusická. Sloup elektrického vedení 
byl měněn v Koželuhách. 

                                      JN, foto: Vladimír Hořejší

VÝMĚNA SLOUPU ELEKTRICKÉHO VEDENÍ 

 

   
V případě zájmu nás kontaktujte: 
 · telefonicky na čísle 327 31 20 51
· e-mailem: info@ddcaslav.cz 
nebo ales.sorf@ddcaslav.cz 

· osobně na adrese Nazaret 94, Čáslav

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV NABÍZÍ 
VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA POZICI:

Pracovník přímé obslužné péče 
- péče o seniory

Nabízíme pracovní poměr 
na plný úvazek v nepřetržitém provozu.

Minimální požadovaný stupeň vzdělání: základní.
Platové podmínky dle Nařízení vlády

 č. 564/2006 Sb. o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

Nástup možný ihned.
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Většina z nás žije představou, že ve školských zaříze-
ních je o prázdninách naprostý klid. Toto ale určitě 
neplatilo pro čáslavskou „průmyslovku“. Období le-
tošních prázdnin využila VOŠ, SPŠ a OA Čáslav na 
rozsáhlé úpravy vnitřních částí školy tak, aby její žáci 
již od září mohli využít nově zrekonstruované pros-
tory. Tyto prázdninové investice se vyšplhaly na 26 
miliónů korun. Nejrozsáhlejší akcí, která fyzicky za-
čala již v posledním školním týdnu, byla realizace 
projektu „IROP“. 

lovat a odvézt všechny stávající 
stroje, nábytek a další vybavení. 
Pak byly vybourány původní be-
tonové podlahy a položeny spe-
ciální průmyslové podlahy z lité-
ho betonu. Následovala instalace 
nových elektrických rozvodů, roz-
vodů tlakového vzduchu, zednic-
ké a malířské práce. Teprve poté 
mohly být do „nových“ dílen 

Co je to za projekt? umístěny a zprovozněny nové i 
Integrovaný regionální operační program některé původní stroje.  

(IROP) je program, v jehož rámci v této škole pro- Neméně důležitá byla i 
bíhá obměna 3 částí školních dílen. Týká se to jak rekon-strukce dívčích toalet ve 
oblasti konvenčních obráběcích strojů, tak oblasti třetím patře hlavní budovy, čímž 
CNC strojů. Stávající vybavení škola rozšířila o něko- došlo    k rozšíření počtu toalet a 
lik obráběcích center, včetně nejmodernějšího vybudování hygienické kabinky. Tím byl ukončen 2017“ Operačního programu Výzkum, vývoj a 
centra pětiosého. proces postupné modernizace těchto prostor v vzdělávání probíhaly v prvních prázdninových 

Před strojovou modernizací však bylo potřeba budově A. V rámci rekonstrukce je změněný i design dnech stáže do tří podniků: DAKO-CZ, a.s., EXCALI-
všechny dílny kompletně vystěhovat, tzn. odinsta- prostoru vstupního schodiště. Jak? Přijďte se BUR ARMY spol. s r.o. a Elton hodinářská a.s. Tyto 

podívat. stáže byly určeny pro učitele technických předmě-
Nové dílny a rekon- tů.

strukce dalších částí školy Hlavním cílem těchto prázdninových aktivit je 
ale nebyly jedinými prázd- vytvořit pro žáky takové prostředí, ve kterém bude 
ninovými akcemi. Pro nové radost trávit studijní čas a co nejlépe se připravovat 
zaměření 3D modelování na své budoucí profese. 
byla upravena učebna pro Nevěříte? Přijďte si prohlédnout zmodernizo-
výuku Atelier designu.  va n é  čá st i š ko ly například v rámci jednoho ze dnů 
V rámci projektu „Šablony otevřených dveří.                       Ing. Vlastimil Andrle

CO SE ZMĚNILO NA ČÁSLAVSKÉ „PRŮMCE“ BĚHEM PRÁZDNIN? 

rekonstrukce dívčích toalet

původní a nová průmyslová podlaha 

Dne 25. 7. se uskutečnila osobní schůzka členů 
komise a zástupců společnosti AVE.  Na schůzce 
byli přítomni všichni členové komise, ředitel CKNO 
Čáslav (Centrum pro komplexní nakládání s 
odpady) Ing. Radek Doležal a ředitel oddělení 
využívání odpadů Zdeněk Bočan. Předmětem 
schůzky bylo především vyřešení způsobu jednání 
komise a zástupců společnosti AVE, a to, jaké 
informace nám mohou být sděleny a jaké nikoliv. 

skládky i její budoucnost.
Aktuální situace ohledně návozu odpadů z are-

álu laguny Ostramo v Ostravě je taková, že  naváže-
ní je od 3. 3. 2018 stále pozastaveno a žádné upo-
třebené filtrační hlinky ani jakýkoliv jiný odpad         
z Ostrama se tedy na skládku  nevozí.

Zástupci společnosti AVE se rovněž vyjádřili ke 
dni otevřených dveří na skládce, který je plánovaný 
na polovinu října především proto, aby se 

Je nutné zdůraznit, že komise má velmi společnost AVE nestala součástí jakékoliv 
omezené kompetence a vždy musí spolupracovat s předvolební kampaně.
odborem životního prostředí. Z tohoto důvodu Umístění webkamer u vjezdu do zařízení CKNO 
jsme si jako dílčí úkol nastavili být jakýmisi Čáslav není v současné chvíli technicky možné, pro-
mediátory mezi společností AVE a občany a tože nová legislativa týkající se ochrany osobních 
předávat tak dotazy a připomínky od občanů údajů (GDPR) je z tohoto hlediska velmi omezující.
přímo vedení skládky. K tomuto účelu byla zřízena    Mnoho obyvatel je znepokojeno velikostí skládky 
emailová adresa odpadycaslav@gmail.com, a jejím zásahem do krajiny. Vzhledem k tomu, že 
kterou jsme zveřejnili v předchozím čísle česká legislativa upravuje zákaz skládkování od 
Čáslavských novin. Od vzniku této adresy na ni roku 2024 pro směsný komunální odpad, měla by 
nebyl doručen žádný dotaz. Dále bychom se chtěli skládka začít narůstat o hodně pomaleji. Směsný 
snažit obyvatelům města přiblížit fungování komunální odpad, který je zároveň jedním z nej-

problematičtějších, tvoří totiž největší podíl celko-
vého odpadu uloženého na skládce v Čáslavi. Tento 
směsný komunální odpad by měl být od roku 2024 
spalován ve spalovnách komunálního odpadu, 
čímž se objem odpadu zmenší cca o dvě třetiny. 
Spalování SKO umožňuje další jeho energetické vy-
užití. Vzniklý popel nebo struska je na rozdíl od ko-
munálního odpadu velmi stabilní materiál, který je 
možno dále využívat. 

V příštím čísle ČN bychom Vám chtěli přiblížit 
problematiku poplatků za svoz komunálního 
odpadu. Kolik doplácí město, jaký podíl na 
poplatcích mají občané a jaké peníze jdou naopak 
od společnosti AVE městu a jakými pravidly se vše 
řídí.                  Bc. Lukáš Klinkáček, předseda komise

KOMISE PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V ČÁSLAVI A JEJÍM OKOLÍ
Město Čáslav má nový varovný 
systém, který je určen k varová-
ní obyvatelstva v případě 
mimořádných událostí a krizo-
vých stavů.

Bezdrátový informační 
varovný systém je rozmístěn 
nejen po celém městě, ale také 
na Kalabousku, Lochách a 
F i l i p o v ě .  C e l k e m  b y l o  
nainstalováno 85 bezdrátových 
hlásičů a 287 reproduktorů. Hlásná místa jsou 
umístěna na sloupech veřejného osvětlení a jejich 
ovládání probíhá centrálně z řídícího pultu na 
městské policii. Tento moderní systém umožňuje 
hlášení na celém území, v jednotlivých částech 
nebo pouze na vybraných místech. Systém lze také 
ovládat prostřednictvím telefonu a je zapojen do 
celorepublikového jednotného systému varování a 
informování, které zajišťuje Hasičský záchranný 
sbor ČR. V září bude systém ve zkušebním provozu.

Dalšími dvěma prvky varovného systému jsou 
digitální povodňový plán města a nový hlásný bod 
na říčce Brslenka, jenž má umožnit včasné varování 
v případě zvýšeného průtoku vody.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - 
Fondem soudržnosti a Státním fondem životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu životní 
prostředí. Celkové výdaje na realizaci projektu jsou 
4 417 852 Kč dotace ve výši 70% činí 3 092 496 Kč.

                                                                               KJ

VAROVNÝ SYSTÉM
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Středočeská policie přijímá nové policisty a policistky na základní útvary (uni-
formované složky) v rámci celého kraje. Hledáme ty, kteří by se chtěli podílet na 
zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost 
na silnicích, bojovat proti kriminalitě.

Nástupní služební příjem při nástupu, včetně všech příplatků,  
Kč hrubého. Po ukončení Základní odborné přípravy (po 1 roce) služební příjem 
přesahuje částku  Kč hrubého.

Mezi benefity, které nabízíme, patří 6 týdnů dovolené, kratší délka základní 
doby služby (37,5 hod/týden), možnost kariérního růstu, pravidelná lékařská 
péče, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, po patnácti letech služby má 
policista nárok na dvoutýdenní ozdravný pobyt a doživotní výsluhový příspě-
vek.

Hlavní podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování přijímacího řízení, 
které se skládá z osobnostní, fyzické a zdravotní způsobilosti. Dalšími podmín-
kami přijetí jsou:
·   

Pokud jste o uvedené nabídce začali přemýšlet a máte zájem zjistit další 
podrobnosti, věnujte pozornost následujícím důležitým informacím. 

V případě zájmu kontaktujte pracovníky ÚO Kutná Hora na tel. číslo 974 875 
229, 724 115 242, pište na e-mail  nebo kontaktujte přímo 
policisty na Obvodním oddělení Policie ČR Čáslav.

 V neděli 12. srpna 2018 kolem 
14:00 hodin došlo z dosud nezjištěných příčin k požáru v objektu průmyslových 
budov v ulici Čáslavská v  Kutné Hoře. 

Uvedený požár se následně rozšířil na sousední dvě budovy. Celková škoda 
na budovách, zařízení a materiálu byla předběžně stanovena na 10.500.000 Kč. 

činí 21. 840

25.400

Nově příchozí policisté v rámci Středočeského kraje získají náborový pří-
spěvek ve výši 150 tisíc korun. Výplata náborového příspěvku je vázána šesti 
měsíční zkušební dobou a závazkem služby v délce trvání šesti let.

Na místě požáru zasahovalo celkem 21 požárních jednotek, policisté, měst-
ští strážníci, záchranáři a další. S hašením ze vzduchu pomáhal policejní vrtulník

trestní bezúhonnost,
·   české občanství
·   minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou,
·   nebýt členem politických stran nebo hnutí,
·   nevykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nebýt členem 
řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnika-
telskou činnost

POŽÁR PRŮMYSLOVÝCH BUDOV KUTNÁ HORA

kh.podatelna@pcr.cz

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

OPILÝ MUŽ SE POKUSIL UJET STRÁŽNÍKŮM A POTÉ JE NAPADL V druhé polovině 
srpna v nočních  hodinách přijala hlídka Městské policie Čáslav telefonické 
oznámení od ženy, která se pohádala se svým přítelem, který jí silně podnapilý 
sebral klíče od motorového vozidla. Muž se v automobilu zamkl na místě řidiče 
a odmítal pustit ženu do kufru, kde měla nákup a další věci potřebné pro své 
nezletilé dítě. 

Hlídka dorazila do jedné z čáslavských ulic, kde před jedním z domů našla 
muže, který ve voze upíjel z láhve vodky. Vzniklo důvodné podezření, že by mohl 
opilý nastartovat a pokusit se odjet. Strážníci dotyčného oslovili, ale okamžitě 
se jim dostalo odpovědi, která zněla: „Neotravujte mě ......, běžte si po svém 
nebo vás zmlátím do bezvědomí.” V této chvíli k vozu přiběhla žena a prosila 
přítele o otevření kufru. Ten opět agresivně odpověděl, ať vypadne nebo že  
všechny přítomné postřílí. Asi po třech minutách muž vystoupil, aby hlídce uká-
zal, kolik již upil z láhve vodky. Žena si mezitím vyndala nákup a upřesnila hlídce 
několik informací a prokázala, kdo je majitelem vozidla. Během hovoru strážní-
ků s oznamovatelkou opilý muž naskočil do automobilu a ujel.

Strážníci vyjeli za ním. Zastihli ho u garáží v ulici V Břízkách v jedné ze sle-
pých ulic. Městští strážníci muže vyzvali, aby upustil od svého protiprávního 
jednání, nebo vůči němu budou použity donucovací prostředky. Agresivita a 
vulgarita pachatele však začal sílit. Během couvání ze slepé ulice se pachatel po 
strážnících ohnal pěstí otevřeným oknem. Poté vystoupil a se slovy: „Počkejte 
....., já vás tady oba zmlátím, zabiju vás,” strážníky napadl.   

Strážníci byli donuceni pomocí hmatů, chvatů a úderů povalit útočníka na 
zem a přiložit mu pouta. Pádem na zem dotyčný utrpěl tržnou ránu na hlavě. 
Byla tedy neprodleně zavolána rychlá záchranná služba a Obvodní oddělení 
PČR Čáslav. Muž byl během převozu velmi agresivní, kopal kolem sebe a vulgár-
ně nadával a vyhrožoval. Po ošetření byl převezen na obvodní oddělení PČR, 
která si případ převzala k dořešení.

STŘEDOČESKÁ POLICIE HLEDÁ 
NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY NA ZÁKLADNÍ ÚTVARY 

Projekt
najdete také

 
 

BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO  
NA FACEBOOKU!

Ve večerních hodinách kolem půl osmé byl požár uhašen.  
Dne 13. srpna 2018 proběhlo na místě požáru takzvané ohledání místa či-

nu. Policistům v jejich práci pomáhal policejní dron a psovod se speciálně vycvi-
čeným psem pro detekci akcelerantů hoření. 

Na své nezletilé dítě z Čáslavi zapomíná padesátiletý 
„tatínek“. Od září roku 2016 do současné doby neplní řádně svou vyživovací 
povinnost. Krajským soudem v Brně mu bylo určeno přispívat na výživném 
celkem1 500 Kč měsíčně. V současné době dluží přes 33 tisíc korun.

   

  

   

      

NEPLACENÍ VÝŽIVNÉHO 

STŘET MOTOCYKLU S OSOBNÍM AUTOMOBILEM - KUTNOHORSKO – Motorkář 
skončil v nemocnici.

V sobotu 11. srpna 2018 v 16:00 hodin došlo na křižovatce silnic číslo I/38 a 
II/339 u obce Čáslav - Kalabousek k dopravní nehodě. Řidička řídila osobní auto-
mobil CITROEN SAXO po silnici číslo  II/339 ve směru od obce Čáslav ke křižo-
vatce a najela do křižovatky. V tu dobu řídil řidič motocykl YAMAHA FZ6 FAZER) 
po silnici číslo I/38 ve směru od obce Církvice a hodlal pokračovat rovně ve smě-
ru na obec Drobovice. Zareagoval intenzivním brzděním, ale střetu již nedoká-
zal zabránit. Došlo ke střetu přední části motocyklu Yamaha a levé přední části 
vozidla Citroen. Vlivem nárazu řidič motocyklu upadl na povrch komunikace.

Motocyklista byl převezen do nemocnice na ošetření. Požití alkoholu bylo u 
obou řidičů vyloučeno odborným měřením pomocí kalibrovaného přístroje 
Dräger. Celková způsobená škoda je 50 tisíc korun. Příčiny, okolnosti a míra zavi-
nění této nehody je v šetření dopravních policistů.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

PŘEPADENÍ POŠTOVNÍ DORUČOVATELKY Na den 17. července nezapomene 
čáslavská poštovní doručovatelka, která byla v dopoledních hodinách napa-
dena. 

Hlídka na žádost Obvodního oddělení PČR Čáslav o součinnost v případu 
zastihla napadenou ženu ve firmě poblíž inkriminovaného místa, kde jí byla po-
skytnuta první pomoc.   

Žena uvedla, že když procházela z ulice Nazaret okolo kapličky do ulice Emi-
la Picka, všimla si v horní části ulice zaparkovaného skútru červené barvy. V tu 
chvíli poštovní doručovatelka nemohla ani tušit, co se stane za pár okamžiků.    
Z křoví na ženu zaútočil muž, který jí do očí nastříkal slzný plyn a následně jí do 
obličeje hodil prach ze země. Z ruky jí vytrhl desky s písemnostmi a mobilní tele-
fon.  Útočník měl přes obličej kuklu a byl oblečen do staršího černého trika a 
černých tepláků. Protože napadená byla dezorientovaná, nevšimla si, kterým 
směrem útočník odjel. Otřesená žena byla ošetřena rychlou záchrannou služ-
bou a převezena do Kolína na oční oddělení. Případ dál řeší Útvar zvláštních čin-
ností služby kriminální policie a vyšetřování Kutná Hora.  
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Letošní rok znamená pro čáslavské karatisty 
malé výročí, totiž 25 let souvislého cvičení, cesty 
poznání asijských bojových umění. To je příležitost k 
malému zamyšlení. 

uspěchanosti tehdejšího sportovního karate kvůli Takeji Ogawou 9. Dan a ing. Václavem Liškou - 7. 
rychlejšímu nástupu k závodění a tím nedokonalé- Dan. Kratší dobu jsme se učili i od jiných národních a 
mu povrchnímu poznání technik karate. Že to bylo mezinárodních instruktorů, spolupracovali s 
rozhodnutí správné, lze nyní doložit jak sportovními vyhlášeným trenérem úspěšného oddílu Sokol 

Nalézt směr, který vede ke karate není v dneš- úspěchy (medaile z krajských soutěží, účast na Kolín - panem Tomášem Mádlíkem a mladobole-
ním světě jednoduché a zorientovat se v tom, jaké mistrovstvích republiky), tak vytvořením realizační- slavskými karatisty - panem dr. Karlem Jedličkou 
karate - pojetí je pro koho důležité též. Existuje ho týmu pokročilých dospělých cvičenců a trenérů - (dodnes se navštěvujeme na společných akcích). 
dělení na styly a rovněž dle podílu sportovní a nositelů mistrovských černých pásů. Máme tedy Blízce spolupracujeme rovněž s karatisty Sokola 
tradiční složky, mnoho směrů a učitelů a všichni o nyní 9 černých pásů, z toho 1 x III. Dan, 4 x II. Dan a 4 Kutná Hora s trenéry p. Martinem Cepkem a p. 
sobě tvrdí, že oni jsou to nejlepší, málokterý uvede, x I. Dan. Po zvážení současné situace v soukromé Petrem Horáčkem. 
něco o své podstatě, o svých odlišnostech a posta- škole karate je jasné, že bychom této úrovně nikdy Kromě výuky a soutěží, pravidelně pořádáme 
vení ve spektru světa bojových umění tak, aby pro bez odpojení nedosáhli (dosud pouze jedna osoba malý maraton karate MISOGI (již 21 ročníků), letní 
adepta bojových umění bylo rozlišitelné jak to tedy zde získal černý pás - II. Dan).  Také „bratrský“ oddíl soustředění, semináře s různými mistry karate a 
opravdu je a co daný klub cvičí. karate Sokol Kutná Hora odchoval již nyní 3 nositele vystupovali jsme na veřejných ukázkách - například 

Zakládající skupinka našeho oddílu v létě 1993 černého pásu. při soutěži STRONG MAN Čáslav, při výstavách ve 
po odchodu trenéra soukromé školy karate p. ing. Kromě stupňů - pásů a trenérských licencí Vrdech a obecních akcích v Dobrovítově.  Naše 
Jana Vališe (tehdy nositele žákovského stupně 3. karate má náš oddíl Sokol Karate dojo Čáslav také karate se tedy formovalo tak, že je vhodné pro 
kyu - hnědý pás) z regionu za prací, stála na rozcestí. členy s licencí instruktora sebeobrany a zkušenost- mládež a dospělé, dá se cvičit celý aktivní život a je 
Váhali jsme, zda jít spíše sportovním směrem mi v jiných bojových uměních - jiu-jitsu (starší forma stále co poznávat. Cesta BUDÓ není pohled na cíl, 
kolínského karate s vynikajícími úspěchy, nebo juda), musado (vojenský systém beze zbraně), ale radost z vlastního cvičení. Kdo vyhlíží rychlý 
cestou německého mistra Victora van der Wijnga- aikido (využití síly útočníka)  a kobudo (východní úspěch, nebo hlavně peníze, zabloudí v pozlátku 
ardena (černý pás 4. Dan), který do Čech jezdil zbraně jako tyč, nunčaku,...). Výuku v Sokolovně povrchních hodnot a kýžený výsledek se pak 
vyučovat o víkendových seminářích nezkreslené vede nyní tým 6-ti trenérů s rozdělením do skupin rozplyne. 
tradiční karate stylu Shotokan s možností soutěží dle technické úrovně, jako jediní na okrese. Šéftre- Doufáme v udržení přátelské atmosféry cvičení 
(tedy JKA karate). Zvítězilo karate s detailní techni- nér oddílu je držitelem národní licence instruktora v dobré vztahy s přáteli z jiných klubů a v dobré 
kou, tedy starší tradiční forma. V září 1993 jsme JKA karate, zkušebním komisařem, předsedou poznání i v dalších letech.
požádali o vstup do TJ Sokol Čáslav, který měl velké republikové disciplinární komise JKA karate a Dlouhodobě máme tréninky v Sokolovně vždy v 
pochopení pro naše pojetí nízkonákladového - místopředsedou krajského svazu. Nyní se naši pondělí a středu od 17:30 do 19 h. a pak ve čtvrtek 
nekomerčního cvičení k vlastnímu zdokonalování a členové věnují i přípravce dětí karate v oddíle individuální cvičení od 16 do 17:30 h. Nové členy - 
hlubšímu poznávání podstaty technik karate. Po Karate dojo Vrdy pod záštitou TJ Slavoj Vrdy (nosite- zájemce o tradiční formu stylu Shotokan (obsahující 
návratu pana ing. Vališe jsme se rozhodli setrvat v lé černého pásu - 1. Dan a hnědého pásu - 3. kyu.), nejen kryty, údery a kopy, ale i porazy, páky a 
Sokole, kde jsme měli výrazně lepší podmínky pro kam vzhledem k specializaci odkazujeme zájemce základy pádů) přijímáme od 12-ti let a dospělé bez 
cvičení toho, co jsme chtěli dělat. Čáslavský Sokol mladší 12-ti let. omezení - vždy v polovině září. Podrobnější infor-
nám umožnil získávat poznání přímo od legendár- Svého učitele - mistra Wijngaardena - 7. Dan mace o nás naleznete na internetových stránkách 
ních mistrů bojových umění, vyhnuli jsme se jsme pozvali několikrát i do Čáslavi, dále navázali www.karatedojocaslav.cz, případně nás lze navští-
chybám a hluboce zakořeněným omylům v českém dlouhodobou spolupráci i s dalšími učiteli - mistry vit v Sokolovně - Masarykova ul. 
karate z důvodu tzv. „železné opony“ a z důvodu karate, zejména ing. Pavlem Benešem - 5. Dan, Za Sokol, Karate dojo Čáslav: RNDr. V. Gladkov   

25 LET KARATE V SOKOLOVNĚ

Rodinné centrum Kopretina nabízí od září hlídání 
dětí, které bude probíhat po - čt od 8 hod. do 12 
hod. (případně dle domluvy s rodiči). Je nutné se 
přihlásit včas, kapacita je omezena. Dále je možné 
využívat hernu v dopoledních hodinách a službu 
převádění dětí do zájmových kroužků v odpoled-
ních hodinách.  
Od září budou opět probíhat kurzy AJ pro dospělé - 
začátečníci, středně pokročilí, pokročilí. 

V odpoledních hodinách budou probíhat tyto 
kroužky pro děti od 5 do 7 let angličtina (pondělí od 
15 hod.), dramaťáček (středa od 15 hod.) a pro děti 
od 7 let dramatický kroužek (úterý od 15 hod.) a 
doučování. Více informací se dozvíte přímo v centru 
na adrese: Kostelní nám. 186, Čáslav; telefonní číslo 
327 323 327, 733 741 171; www.kh.charita.cz, Fb 
stránky.

Těšíme se na vás!
Bc. Terezie Tichá, DiS.

INFORMACE Z RC KOPRETINA

Poděkování
Rodinné centrum Kopretina 

velmi děkuje 
panu Ing. Josefu Barešovi - Prokon 

a panu 
Jaroslavu Hoskovcovi 

za pomoc při organizaci Týdnů prázdninových 
aktivit pro děti a za sponzorský dar. 

Velký dík!

MĚSTO MÁ KALENDÁŘ NA ROK 2019
Stalo se již milou tradicí, že Čáslav vydává svůj krát. Čáslavský kalendář, který nás bude provázet 
vlastní kalendář, vyzdobený fotografiemi s motivy rokem 2019 je již nyní možné za 69 Kč zakoupit          
města. Milovníci krásy místních pamětihodností, v informačním centru na náměstí Jana Žižky z Troc-
ale i moderní Čáslavi, si tak přijdou na své i tento- nova.                                                                            zn

OD ZÁŘÍ BUDOU SPUŠTĚNY NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA
Věříme, že Vás zaujmou a že je jejich struktura

vytvořena tak, aby bylo vyhledávání potřebných informací 
jednoduché a intuitivní. 

Adresa oficiálních internetových stránek Čáslavi 
zůstává stále stejná, tedy: 

www.meucaslav.cz
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Dvaadvacetiletá americká asistentka angličtiny Setkala jste se v Čechách s nějakými projevy 
Lakka Benti působila v rámci projektu Fulbrightovy rasismu?
nadace od září loňského roku do konce letošního 
června na čáslavském Gymnáziu a střední pedago-
gické škole. Těsně před svým návratem do Spoje-
ných států poskytla následující interview, které 
přímo navazuje na rozhovor publikovaný v dubno-
vém čísle Čáslavských novin. 

Upozornil Vás někdo předem, že se tu jako cizin-
A Vy sama? ka s jinou barvou pleti než bílou můžete setkat s po-

dobně nepříjemnými zážitky?

Podle průzkumu STEM z roku 2015 patří Ame-
ričané mezi příslušníky čtyř národů, které by Če-
chům nejméně vadili jako sousedé. O necelé dva ro-
ky později zveřejnila Harvardská universita výsledky 
průzkumu, podle kterého jsou Češi největší rasisté  
v Evropě. Jaké jsou v tomto ohledu Vaše zkušenosti? Pokouším se představit si sám sebe na Vašem 

místě a není to představa úplně uklidňující.

Pro zajímavost - k čemu ještě jste se neměli 
před Čechy vyjadřovat?

Takže v Čáslavi se Vám nic podobného nepřiho-
dilo?

Vadilo vám v Čechách něco ještě víc, než proje-
vy rasismu?

Jak nás - podle Vaší zkušenosti - vlastně vidí lidé 
ze Západu?

A co pro Vás bylo v Čechách naopak to nejpří-
jemnější?

Čáslavi - a nejen v Čáslavi - se naprostá většina lidí, 
kteří na mě zírali, dříve či později začala usmívat, 

Úplně všichni cizinci jiné barvy pleti, s kterými takže bylo jasné, že v tom byla jen zvědavost nebo 
jsem za poslední rok v Čechách seznámila, tady  ú d i v , a   na tom není nic špatného.  Občas se ale stalo, 
v uplynulých měsících čelili různým projevům rasis- že měl někdo v očích nenávist nebo znechucení, a to 
mu. Od těch subtilnějších, jako jsou nenávistné po- je něco jiného. Já podobným pohledům obvykle če-
hledy, přes tajné focení a vynucování si společných lím tím, že se snažím zářivě usmívat. Většinou to za-
selfíček, doteky, plácnutí, tahání za vlasy, až po pli- bere. Co ale doopravdy nesnáším, když na mě zač-
vání, házení odpadků z oken kolemjedoucího auto- nou úplně cizí lidé sahat nebo se se mnou snaží vy-
mobilu, sprosté nadávky, vyhazování z autobusu, fotit, prostě chtějí „exotickou“ fotku. Na maturit-
vyhrožování násilím a fyzické útoky. Já pocházím   n ím   plese tady v Čáslavi mě jakýsi neznámý člověk 
z té části Spojených států, kde se občas s projevy najednou popadl za vlasy a pak rychle zmizel. 
mezirasové nevraživosti potkáte, takže se mě něja- Mimochodem, to, že mi úplně cizí lidé sahali na vla-
ké pohledy plné zloby nebo tajné focení už tak moc sy, se mi tady v Čechách stávalo dost často. Jiný mě 
nedotýkají, ale někteří mí přátelé původem třeba   z ase celý večer pronásledoval s mobilem a chtěl se 
z Miami, Floridy, Philadelphie nebo Kalifornie tady se mnou vyfotit. Takovéhle chování mi vadí. Vždyť 
u vás čelili mnohdy velmi nepříjemným projevům stačí přijít, říct ahoj a prohodit pár vět, než mi dotyč-
rasismu úplně poprvé v životě a hluboce je to zasáh- ný strčí objektiv do obličeje a začne cvakat, jako 
lo. Vím, že se s tím několik z nich nevyrovnalo a byly i bych byla nějaký exponát v ZOO. 
případy, že kvůli tomu z Čech předčasně odjížděli. 

Nejhorší zážitky mám z Pardubic. Když jsem tam  
třeba jednou s kamarády vycházela z baru, sáhnul Vůbec ne. Dozvěděla jsem se jen, že na mě něk-
mi kdosi na zadek. Znechuceně jsem se ohlédla a teří Češi mohou divně koukat, ale že to prý není nic 
ten chlap mě zezadu popadl za ruce a vtáhnul zpát- špatného, že je v tom třeba jen zvědavost. Myslím, 
ky dovnitř. Kamarádi se pro mě vrátili, začali se s do- že kdyby mi někdo hned na začátku jasně a natvrdo 
tyčným dohadovat, došlo na nějaké strkání, a když sdělil, jakým problémům tady můžu čelit a poradil, 
jsem se situaci pokusila uklidnit, popadl mě ten jak se v takových případech chovat, ušetřilo by mi to 
chlap najednou za krk a začal mě škrtit. Úplně jsem spoustu stresu. Zkuste si představit, že se ocitnete  
zpanikařila a začala do něj oběma rukama bušit.   v  c iz í  zemi, nerozumíte jazyku, prostředí, místní ko-
V tu chvíli přiběhl jeden z místních, že prý máme munitě, nemůžete se spolehnout na žádnou syste-
hned vypadnout, že někdo zavolal policii, že je s ni- matickou podporu, nemáte žádnou záchrannou síť. 
mi ten chlápek jedna ruka a nakonec seberou nás, 

Nemyslím, že by bylo možné označit Českou protože jsme černí. Rychle jsme zmizeli a já z toho  
republiku jako celek za rasistickou zemi; na druhou pak čtrnáct dní nespala.  Myslím, že zrovna já jsem měla v mnoha ohle-
stranu jsem tu často narážela na více či méně zjevné Pár týdnů předtím mě zase na pardubickém ná- dech obrovské štěstí, a to jak se školou, kde jsem 
rasisty. Situace v Čechách se přitom podle mě v jed- draží obstoupila skupinka opilců, kteří mi začali na- pomáhala - a tím myslím její vedení, učitele i stu-
né věci výrazně liší od Spojených států - tady u vás se dávat do černých sviní, imigrantských kurev a po- denty, tak i s městem a jeho obyvateli. A uvědomila 
rasismus odehrává ve velmi osobní rovině. Myslím dobně. Utekla jsem jim. Jindy mě na kolínském ná- jsem si to mnohokrát, zejména když jsem poslou-
si, že na to mají velký vliv média a někteří politici. Od draží obtěžoval nějaký voják, který trval na tom, že  chala zážitky některých svých přátel, kteří zjevně ta-
zahraničních přátel, kteří žijí v Čechách řadu let, s ním musím zajít na skleničku, protože prý „ví, co kové štěstí neměli. Neříkám to jen ze zdvořilosti - žít 
vím, že se tu v tomto směru situace výrazně zhoršila takový černý holky chtějí“ a moje opakované od- v Čáslavi se mi opravdu moc líbilo, místní se ke mně 
v posledních pěti-šesti letech, ale nebudu zabíhat mítnutí nebral jako odpověď. Kousek od nás stáli chovali velice hezky a vstřícně a řadě z nich jsem 
do podrobností. Koneckonců, během úvodního nějací policisté, viděli, v jak nepříjemné jsem situ- vděčná za pomoc v situacích, kdy jsem ji hodně 
týdenního školení po příjezdu do ČR nám bylo ře- aci, ale neudělali vůbec nic, jen na nás koukali. Po potřebovala. Myslím, že jsem tu tak trochu zdomác-
čeno, že se jako cizinci nemáme před Čechy vyjad- těchhle zkušenostech jsem se rozhodla, že večer něla i díky tomu, že se mi někteří Čáslaváci od za-
řovat zejména ke zdejší politice.  nebudu nikam chodit, protože jsem se jinde než v čátku věnovali, všude chodili se mnou, seznámili 

Čáslavi prostě přestala cítit bezpečně. Od některých mě se spoustou lidí, hned po mém příjezdu o mně 
zahraničních přátel jsem navíc slyšela řadu historek vyšel článek v několika místních novinách, takže se 

Třeba k vyhnání sudetských Němců nebo br- o tom, jak byli napadeni a policie útočníky ani nele- vědělo, kdo jsem a co tu dělám. Brzy jsem také zjisti-
něnskému pochodu smrti. Řekli nám dokonce, že gitimovala.  la, že by mí kolegové ze školy absolutně nestrpěli ja-
nám o těchto záležitostech nepoví vůbec nic, proto- kékoli rasistické poznámky na mou adresu, a tohle 
že by to prý jenom vzbudilo náš zájem a my bychom  vědomí mi moc pomáhalo. 
pak chtěli znát podrobnosti. Samozřejmě jsme se Několik málo ne úplně příjemných zážitků jsem 
později vyptávali o to víc.  tady měla, ale rozhodně nešlo o nic nebezpečného. 

Pár dnů po mém příjezdu jsem šla v Čáslavi po ulici. Ne, tohle byl jednoznačně nejhorší aspekt mé-
Míjelo mě auto, ze kterého na mě začalo pokřikovat ho zdejšího pobytu. Snášela jsem to velmi špatně.

Že máte komunismus a komunistické myšlení několik mladíků. Na nejbližší křižovatce se otočili, 
zadřené pod kůží víc, než si připouštíte. Ve Státech jeli zpátky a zase na mě cosi halekali. A tak se to ješ-  
pro nás navíc slovní spojení „sociální demokrat“ zní tě párkrát opakovalo, a když jsem si jich nevšímala, Asi takhle. Tím nejhorším, s čím jsem se tady      
jako synonymum pro „komunistu“. Když jsem se tak zmizeli. Bylo to za bílého dne, kolem chodili lidé, v Čechách setkala, byli někteří lidé. A tím nejlepším 
před svým příletem dočetla, jak silná v Čechách je, tak jsem se ničeho nebála. Pokud jde o nějaké nená- zase jiní lidé. Těch druhých bylo, díkybohu, mno-
nebo v té době byla, sociální demokracie, říkala vistné pohledy, i v Čáslavi se na mě lidé mockrát hem víc.
jsem si, že to tu bude zajímavé... A všichni samozřej- upřeně dívali, ale protože jsem to od dětství zažívala Děkuji Vám za rozhovor.
mě vědí, že Praha je krásné město, kam stojí za to se skoro každý den, většinou už poznám, když je těch Otázky kladl David Novák, 
podívat. Jen občas netuší, ve které zemi vlastně leží. pohledech jen zvědavost anebo nepřátelství. Tady v Psáno pro Čáslavské noviny

spolek Třiatřicet

AMERICKÁ ASISTENTKA ANGLIČTINY LAKKA BENTI: 

LIDNĚ BYCH V ČÁSLAVI ŽILA (2. ČÁST)K
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Kapela Big S se dala dohromady na konci roku 2016. 
Od té doby skládá, zkouší a má za sebou první a záro-
veň velice důležité vystoupení, které jistě urychlí Můžeme se bavit o odchodu ze skupiny Žádnej V kapele je sedm lidí, není někdy tolik členů na 
vydání prvního alba. Podrobnosti nám poskytl zpě- stres? škodu?
vák a pozounista kapely 

Než se dostaneme k samotné kapele a úspěchu 
na kolínském TPCA Beat festivalu, řekněte nám, 
prosím, něco o sobě. Jak jste se dostal k hudbě?

Jak se dali dohromady Big S?

Můžete pohovořit o vašem úspěchu na zmiňo-
vaném TPCA Beat festivalu?

Jak vypadal Váš přechod z hudby v dětství v ZUŠ 
na tvoření vlastní moderněji laděné hudby? Přeci 
jen bych řekl, že to jsou dva odlišné světy.

Máte ve skupině muzikanty, kterým nejsou cizí Z hraní před lidmi již každý máte nějaké zkuše-
žánry od dechovky, přes ska, punk, rock, pop až po nosti, měli jste o to menší trému?
death metal. Je jasné, že tvorba takového uskupení 
musí mít široký stylový rozsah. Existuje vůbec druh 
muziky, kterého se vyloženě štítíte?

Co od vás posluchači mohou očekávat ještě ten-
to rok?

To už se bavíme o působení v Žádném stresu?

Michal Majčl Říha, který je 
známý především z dlouholetého působení ve sku-
pině Žádnej Stres. Ani ostatní členové nejsou na 
pódiích žádní nováčci a můžeme je znát z čáslav-
ských kapel nejrůznějšího ražení. Více již v rozhovo-
ru.

kam jsem dotáhl také dnešního trumpetistu Big S zní, zda na to vůbec máme po muzikantské stránce. 
Tomáše Mareše. Hráli jsme tam spolu devět let. Uvidíme.

Nemám s tím problém. Zkrátka jsme se začali Samozřejmě, čím více lidí, tím větší problémy 
rozcházet v názorech na fungování kapely. Já s Tomá- už jen pro plánování zkoušek. Dnes jsou to čtyři dny 
šem Marešem jsme chtěli víc zapojit dechovou sek- od našeho prvního koncertu na TPCA Beat festivalu 
ci a celkově tvořit hudbu méně punkověji. V Big S a už máme asi šest poptávek po našem vystoupení, 
chceme napsat písničku a dále na ní pečlivěji praco- jenomže opravdu nás není málo a všichni ve stejný 
vat než jí vypustíme na koncertě nebo než jí nahra- den nemohou, protože jak jsem již říkal, není nám 
jeme ve studiu. Chceme naší tvorbě včetně práce ve dvacet, máme spoustu jiných povinností. Problém 
studiu dávat více času. Ve ,Stresu' jsme napsali pís- také pochopitelně nastává při tvorbě hudby, proto-
ničku a do čtrnácti dnů zněla na koncertech. že každý může mít o dané skladbě jinou představu, 

Narodil jsem se v roce 1990 v Čáslavi a už jako ale nejvíce zatím žvaním já a Danda Růžička, se kte-
dítě začal docházet do zdejší ZUŠ, kde mě po vzoru Po odchodu nám s Tomášem chybělo hraní, tak- rým jsme se dohadovali už v Žádným Stresu. Někdy 
mého bratra lákala hra na trumpetu. Kvůli mému že jsme se scházeli ještě s dalšími členy naší decho- to ale nemusí být na škodu. 
většímu spodnímu rtu jsem raději přešel na pozoun vé sekce z Věnovanky s Liborem Zdeňkem a Jardou 
a zhruba ve svých deseti letech jsem hrál v mládež- Šorejsem u mě v bytě. V sestavě pozoun, trumpeta, 
nickém orchestru pod vedením pana Lauterbacha, saxofon jsme jen tak jamovali. Když jsme se sešli asi Jedná se o soutěž, kam se každý rok hlásí ama-
který mě spojil se zbytek dechové sekce v Big S. po desáté, napadlo nás, že když už spolu hrajeme, térské kapely z celé ČR. Poté odborná porota vybere 

založíme kapelu. Oslovili jsme Dandu Růžičku, který několik kapel, které se představí na tomto soutěž-
ze ,Stresu' také odešel a kytaristu Jiřího Bártu ze ním festivalu, kde už hlasují přítomní diváci. Letos 
skupiny Nonsens. Po tři čtvrtě roku zkoušení v této se hrálo o 50 000 korun. My si řekli, že to zkusíme, 

Jasně, v dětství nás to tolik nebavilo, protože sestavě jsme našli baskytaristu Honzu Kozáka, který přihlásili se a vyhráli. Jednalo se o náš vůbec první 
naši vrstevníci měli úplně jiné zájmy. Místo fotbalu dříve působil v kolínské death metalové kapele. koncert.
jsme hráli Dvořáka, Beethovena a dechovku, takže 
jsem se na základní škole cítil jako podivín, protože 
pro spoustu lidí tohle nebylo zrovna košer. Ne, bylo to strašidelné. Šíleně jsme se báli. Ve-

Poté přišlo období, kdy se ve světě české main- čer hrají profesionální interpreti a my hráli před Pe-
streamové muziky začala objevovat kapela Kryštof, kařem, takže snad v nejlepší čas pro soutěžní kape-
která už tenkrát využívala dechové nástroje. Tehdy Jak zpívám v jedné písni, pokud to má tah na ly. Opravdu hodně jsme se klepali, ale už při zvuko-
jsem si řekl, že kytara a celkově modernější hudba branku, zahraji cokoliv. Za sebe říkám, že ve dvaceti vé zkoušce lidi výborně reagovali. Odpálili jsme kon-
se dá bez problému skloubit i s dechy. Poté mě zača- letech jsem se třeba moc nechtěl přibližovat k po- cert, po první písničce to z nás spadlo, začali pařit a 
lo hudebně ovlivňovat ska v podání kapel Tleskač pu, ale dnes mi táhne na třicet a už škatulky tolik skvěle si to užili.  
nebo Sto zvířat. V šestnácti letech jsem začal hrát   n e řeším. Pokud to má šťávu a skladba se mi celkově 
v kapele. líbí, je mi jedno co je to za žánr. 

Myslím, že mohu říci, že bychom do naší hudby Tento rok nás čeká pár koncertů, jako třeba na 
Ne, nejprve to byla Kulturní zřízenost, kde jsem chtěli také zakomponovat electroswing, který hrají Kladně nebo v prosinci v Čáslavi na Grand Festu, ale 

hrál na pozoun a můj bratr nastoupil jako trumpe- například Mydy Rabycad nebo Parov Stelar. Neří- do konce roku se chceme soustředit především na 
tista, ale zhruba po roce kapela řekla, že je to moc kám, že na tom bude postavena celá deska, ale na vydání alba. Snad se nám to podaří.
nebaví, že chtějí hrát tvrdší muziku. Ze skupiny jsme albu, které chceme vydat do konce letošního roku, 
odešli a půl roku poté mě oslovili kluci ze ,Stresu', by se tento žánr mohl objevit. Otázka v tuto chvíli 

     JN , foto: archiv kapely Big S
   Skladby si můžete poslechnout na bandzone Big S.

zleva: Jarda ,p.Lorenc’ Šorejs, Danda ,Šorty’ Růžička, Michal ,Majčl’ Říha, Jan ,Kozy’ Kozák, Libor ,Čonkyn’ Zdeněk, Tomáš ,Mary’ Mareš, Jiří ,Zohan’ Bárta

BIG S PO BEZCHYBNÉM KONCERTNÍM STARTU MÍŘÍ DO STUDIA 

stránka 14 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 9/2018  



Značku uděluje Spolek kutnohorských podnikate-
lů, který je regionálním koordinátorem značky KUT-
NOHORSKO - regionální produkt®.  O udělení znač-
ky na základě přihlášek žadatelů rozhoduje certifi-
kační komise. Ta je svolávána 2x ročně a to na jaře a 
na podzim. V rámci  propagace značky i jejích drži-
telů vydává  1x ročně Spolek kutnohorských podni-
katelů ve spolupráci s MAS Lípa pro venkov a Mikro-
regionu Čáslavsko a za finanční pomoci měst Čáslav 
a Kutná Hora katalog  certifikovaných výrobků, slu-
žeb a zážitků. Byť jsme se členy Asociace regionál-
ních značek stali až na jaře roku 2016, již dnes je zřej-
mé, že naše ambice být nejen koordinátorem jed-
noho z posledních bílých míst na mapě regionálních 
značek v ČR, ale i svébytným a právoplatným čle-
nem Asociace regionálních značek se naplňují a tak 
se nyní na území Kutnohorska  můžete setkat s vý-
robky, službami a zážitky označenými speciálním 
logem KUTNOHORSKO regionální produkt®. Tato 
značka znamená, že výrobky, služby nebo zážitky 
prošly přísným procesem certifikace, který zákazní-
kovi garantuje jejich skutečný původ na Kutnohor-
sku. Místní původ však není jedinou podmínkou pro 
udělení značky. Značené výrobky, služby a zážitky 
musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto mu-
sí být také dostatečně kvalitní, šetrné vůči životní-
mu prostředí a jedinečné ve vztahu ke Kutnohor-
sku. Symbol ve značce vychází z  královské koruny, 
jako historický odkaz na královský statut  Kutné Ho-
ry  i Čáslavi. Tři výběžky odkazují na věže chrámu 
svaté Barbory v Kutné Hoře. Nepravidelná kontura 
symbolu naznačuje ruční práci, historickou patinu a 
tradice místních lidí. 

výzdoba Vám opět připomene, že jste v penzionu U A až se vrátíme zpět do penzionu, čeká nás 
Babky bylinářky, na stěnách Vás zaujmou Věnce a nejen zasloužený odpočinek, ale i  výborná káva z 
dekorace a  z přírodních materiálů od Pavlíny p ra ž í r ny  s p o l e č n o s t i  Káv y  p i t e l  s . r. o .  
Nixbauerové. Že by se Vám něco z toho líbilo mít i ve (www.kavypitel.cz) a k ní sladké překvapení v 
s v é m  p ř í b y t k u ?  Ž á d n ý  p r o b l é m ,  n a  podobě cukrářského výrobku STICHOVA HORNA. A 
www.fler.cz/pavlina-nixbauerova najdete více. po kávě si můžete vychutnat  alkoholické nápoje 

Ale vraťme se ke snídani. Plné stoly Vám nabízí zdejších výrobců. Kdo má rád více procentní, dá 
řadu potravin regionálního původu a ochutnávkou jistě přednost Ovocné pálence nebo likéru  palírny 
místních specialit bude začátek dne nejen krásnější, Agnes, kdo miluje Víno, má se na co těšit. Zdejší 
ale i veselejší a dodá Vám potřebnou energii pro vinařství Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o. 
celodenní putování za krásami a památkami www.vinokutnahora.cz pěstuje vinnou révu na 54 
KUTNOHORSKA. Nechybí zde Čertovské klobásy od hektarech a vína z této oblasti vynikají svou 
potěžské firmy Time s.r.o. a celá místnost je mineralitou a kořenitostí, která pramení z podloží 
provoněná teplou Potěžskou mozaikou od bohatého na minerální složky. A kdo je příznivcem 
stejného výrobce (https://time.sluzby.cz) . Teplé spíše pěnivého moku, má na výběr ochutnat piva z 
také můžete ochutnat Úžické uzeniny Jsou několika regionálních pivovarů. Z produkce 
vyrobeny z masa z vlastního chovu ZAS ÚŽICE, a.s. A Z á m e c ké h o  p i v o v a r u  v e  Z b ra s l a v i c í c h  
protože se nehodí snídat masové pochoutky  jen (www.pivovarzbraslavice.cz) Vás zaujme pivo 
tak samotné, nabízí se jako příloha Kutnohorský spodně kvašené, které se nijak neupravuje, tedy ani 
chléb z Beneš - pekárna s.r.o., od níž jsou na stole i nefiltruje a ani nepasteruje. Pivo z Přátelského  
sladké mini zákusky ke kávě pro toho, kdo ke snídani pivovaru Malešov a.s. (www.pivovarmalesov.cz) 
upřednostňuje sladké. No a nakonec i kombinace Vás zaujme plnou chutí a vůní. A pivo s názvem 
Kutnohorského chleba, másla a Kutnohorského Suchdolský Drakouš od Miroslava Drahoty 
medu z rodinného včelařství  pana Dušana (www.dalem.eu) Vás jistě zaujme nejen názvem a 
Hrčkuláka. Kdo není milovníkem medu, může sloganem: „Kdo nepije Drakouše – toho Drakouš 
vychutnat zavařeniny z malého rodinného pokouše“, ale i faktem, že neobsahuje žádné 
h o s p o d á ř s t v í  I n g .  S t a n i s l a v a  S v a t o n ě  chemické stabilizátory, konzervanty a urychlovače. 
(http://ekostatek.cz). No a kdo není  milovníkem A jak se náš krátký výlet blíží ke konci je nutné 
ani medu a ani sladkých zavařenin, může na snídani myslet i na naše nejbližší, kterým chceme udělat 
zvolit chléb s máslem a sýry z farmy Milošovice – radost malým dárkem. A co vybrat jako dárek? Mož-
Ing. Radka Cihláře. (facebook: Farma Cihlář). Pro ností je několik, záleží na období, kdy do našeho 
gurmány máme na výběr  mléčné produkty z Farmy regionu přijedete, pro ženy bychom doporučili Drá-
Bláto s.r.o. (www.farma-blato.cz), např. kozí sýr, či těné  šperky  od  Petra  „BUBUN“ Sád lo                   

Cílem značení místních výrobků je zviditelnit zrající sýr dle starých receptur z horských oblastí (www.bubun.cz)  nebo šperky z Lehaného skla z 
Kutnohorsko a pomoci zdejším výrobcům a posky- Jižního Tyrolska. A aby byl výčet úplný, na stole dílny manželů Davida a Martiny Lutkových ze 
tovatelům služeb. Značka usnadní orientaci zákaz- nechybí ani osvěžující Ovocné mošty Agnes, z Zbraslavic a pro milovníky  keramiky máme tip Kera-
níkům – jak turistům, kteří si chtějí odvézt skutečně moštárny f irmy Zelená Bohdaneč s.r.o.,  mika Tera-Cota, ručně točenou a malovanou Tere-
pravý suvenýr z Kutnohorska nebo objevit místní (www.agnesprodukty.cz) výtečný zdroj vitamínů, zou Divišovou (www.tera-cota.cz). Nebo Kapsabel-
speciality a zajímavosti, tak místním obyvatelům, přírodního cukru, ale i vlákniny. ku, specifický výrobek firmy Springy (www.springy-
kteří díky značce mohou nákupem podpořit přede- No myslím, že snídaně byla výtečná, ale je čas .cz) . A pokud navštívíte náš region v posledním 
vším „své sousedy”. Rádi bychom Vám, čtenářům  začít objevovat památky nejen v Kutné Hoře, ale i čtvrtletí roku, můžete si odvézt dárek, který Vás či 
Čáslavských novin blíže představili ty výrobky, služ- okolí. Náš dopolední program bude vyplněn  ná- Vaše přátele bude provázet celý další rok, tedy Ne-
by či zážitky, jenž se k danému datu mohou pochlu- vštěvou a prohlídkou chrámu sv. Barbory, gotickým tradiční nástěnné kalendáře vyrobené  žehušic-
bit označením KUTNOHORSKO regionální pro- skvostem, který nám doslova závidí celý svět ,  ná- kým nakladatelstvím a vydavatelstvím Městské kni-
dukt®. Tak tedy, nenechte se dlouho přemlouvat a vštěvou novogotického zámku Žleby a zdoláním hy s.r.o. Žehušice. (www.mestskeknihy.cz)
vydejte se s námi, alespoň v řádcích tohoto článku,  schodů až do samotné věže čáslavského kostela  
na virtuální výlet, který se však pro Vás, pokud bude- svatého Petra a Pavla, jenž Vám za odměnu umožní  
te sami chtít, může stát příjemnou realitou. úžasný pohled na celou čáslavskou kotlinu. 

Jen si zkuste představit, je krásné páteční odpo- Do Kutné Hory se vrátíme na oběd do rodinné-
ledne, Vy zamykáte své příbytky a cíl Vaší cesty je ho Hotelu U Kata. (www.khhotels.cz) Ten se na-
náš region. Pro ubytování vybíráte penzion U Bab- chází v historickém centru Kutné Hory v místech, 
ky bylinářky  (www.babkabylinarka.cz ). Již na re- kde ve středověku vedly městské hradby, jejichž 
cepci vnímáte vůni bylin a přímo na Vás dýchne ro- část se dodnes zachovala i s tzv. Katovou brankou. 
dinná atmosféra. To bylo jediné místo, kudy mohl mistr kat vcházet 

Po ubytování Vás zveme na Kostýmovanou pro- do města a konat svou práci. 
hlídku Kutné Hory. (www.khtravel.cz). Netradič- Aby si z pobytu na Kutnohorsku odnesly hezký 
ním způsobem tak můžete poznat nejzajímavější zážitek i Vaše děti, bude náš odpolední program 
místa a zákoutí Kutné Hory.  Ještě před tím, než se zaměřen na návštěvu dětského herního parku Hero-
uložíte ke spánku, čeká Vás na nočním stolku malé land  (www.heroland.cz) v Březové, nedaleko Kut-
překvapení – Dobrý info – regionální časopis. né Hory , kde jednou za měsíc probíhají „Akční sobo-
(www.dobryinfo.cz).  A tak máte možnost se do- ty“. Zde také můžete objevit nápaditý dárek pro Va-
zvědět mnoho užitečných informací o dění v regio- še  zvídavé potomky - CUBS stoličku se jménem 
nu, který jste právě navštívili. dítěte její výrobce MojeChytreDite.CZ s.r.o. vyváží 

Po sladkém spánku v tiché oblasti Vám ráno tyto stoličky do 6 zemí Evropy.  Dále pak navštívíme 
přijde jistě vhod výborná snídaně v jídelně, jejíž ekofarmu v Krasoňovicích,  MgA. Jany Egidy.  

Mgr. Josef Ruml  
předseda Spolku kutnohorských podnikatelů

KUTNOHORSKO regionální produkt®  
SÍLÍCÍ BENJAMÍNEK MEZI REGIONÁLNÍMI PRODUKTY 
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Už řadu týdnů, zejména po únorovém článku o 
Hromnicích, se tu a tam setkávám s dotazem, jak 
jsem se vlastně k těm údajům o Keltech a Slova-
nech, o jejich životě, bozích a bohyních dostal. O 
Brighid, Vesně, Perunovi. Nebo o Děvaně a Děví-
nech, na nichž se uctívala. „Vždyť Děvín je přece 
středověký hrad u Bratislavy,“ říkají mi. „Žádná po-
hanská svatyně.“

koupeli (v zimě samozřejmě musely stačit jen nec-
ky), žehlička (cihlička) se nahřívala na kamnech,  to-
pilo se dřívím, které děda celoročně navážel z lesa a 
obilí či seno se sváželo na žebřiňáku, taženém kra-
vičkami. Pro ty, kteří nevědí co je žebřiňák, stručná 
poznámka: Jde o docela dlouhý povoz s postranice-
mi připomínajícími žebříky.

Jako kluk na prázdninách jsem mnoho povin-
ností neměl. Občas donést na pole jídlo a pití, hodit 
slepicím, dát králíkům. Ty cesty na pole s provian-
tem mi ale z hlavy už nikdy nezmizely - celá země by-
la jakoby posypána, pocukrována skřivánčími tryl-
ky; k tomu chrpy, vlčí máky, chlebová vůně obilí. 
Skřivánka obvykle vidět nebylo, a proto jeho zpěv 
tak nějak patřil k obloze, horku, vánku. Splýval s 
nimi. Modře sklenutý skřivánčí pros-tor léta. Tou 

chvíli lesem. Kdepak asfalt a silnice. Od autobusu se neustávající ptačí písničkou kvetly celé dny. Bylo 
muselo jít přes tři kilometry pěšky. A ve vsi ještě žily úžasné pak sedět někde nahoře na stráni a dívat se, 
doteky 19. století. jak stíny mraků putují krajinou v doširoka rozevře-

První prázdniny jsem tam strávil v roce 1955. ných údolích. Po protějších kopcích, lesích, loukách.
Čerstvý absolvent první třídy. Pod trámovým stro- Zprvu jsem, jako malý, chodil ven hlavně s 
pem, na podlaze z prken, za okny plnými muškátů.  dědou; až po čase za klukovským dobrodružstvím s 
V chalupě stála i pec, chléb se ale doma už nepekl. kamarády ze sousedství. A právě děda mě učil znát 
Zůstalo ruční tlučení másla, protože ve chlévě stála i tu zvláštní řeč krajiny, stromů, rostlin a zvířat. Řeč 

Ty otázky se ke mně občas, hlavně za klidněj- očí, náznaků, větru a deště, červánků a ranní rosy, 
ších večerů, vracejí. A tak jsem se jednou posadil řeč oblaků i neklidu mravenců či včel, bzukotu 
pohodlně do křesla, zamhouřil oči, aby mě vtíravý much, kuňkání žab, sojčího křiku... Všechno do sebe 
svět nerušil, a dumal, jak jsem se k tomu dostal. nějak tajemně zapadalo, souviselo, něco sdělovalo. 
Kde jsem to všude sebral. A nejprve mě napadlo, že Pásl jsem s dědou kozy, někdy i kravku, chodili jsme 
každý sběratel se k tomu, co sbírá, obvykle dostává spolu do lesa, hlídali přes noc třešňový sad. Co živ 
prostřednictvím lásky. A že to opravdu i u mě láska budu, nezapomenu na ty hvězdnaté noci u „třeš-
byla. I když na počátku nevědomá. Že jsem nebyl ňovky“. Před boudou z prken hořel maličký ohýnek, 
výjimkou. A že cesty životní jsou věru klikaté. sedělo se na kusu silné klády, záda opřená o stěnu. 

Děda bafal z fajfky a najednou začal vyprávět. O 
vílách, rusalkách, bludičkách v mokřině. O kočičím 
sněmu na staré hrušce muškatelce, osamoceně sto-

Sedím v křesle a zkouším si představit dávné jící v polích, o polednici, světýlkách ve starém lese. 
Slovany. Jejich život, osady, políčka, hluboké lesy Zajímavé - nikdy o čertech, bílé paní nebo čaro-
kolem. Je to trochu romantika, ty moje vidiny pod dějnici. Vše, o čem povídal, souviselo jen s přírodou. 

po združstevnění jedna kravička. Jinak tu bylo víčky; přitom vím, že romantické to tehdy nebylo S lesem, vodou, loukami. Podával to jako vlastní zá-
všechno - kozy, pašík, husy, králíci, slepice, pes, koč-ani trochu. Jídlo měli jen takové, jaké se podařilo žitek: „Jo, to když jsem šel onehdy v noci přes les na 
ky. K tomu nezbytné hnojiště se stovkami much, o vypěstovat, nasbírat či ulovit. Nebo případně maso Vrchách domů, tak najednou koukám, že se mezi 
které se dělily vlaštovky s jiřičkami a mucholap-z vlastního chovu. Všechno neustále ohrožené po- stromy něco míhá...“. A časem mi i některé ty bájné 
kami. S vodou se tuze šetřilo, i když byla vlastní časím a divokou zvěří. Stejné to bylo s oblečením, bytosti ukázal. Třeba světýlka na mokřadech. Nebo 
studna a coby kamenem dohodil, i potok. Naprostá vařením, teplem v zimě. Obydlí bez komínů, napůl polednici. Ne, nedělám si legraci - to se někdy za 
většina živobytí se vyrobila doma; na nákup se jez-zapuštěná do země. Samozřejmě byla i hradiště a za horkého léta, kupodivu nejčastěji právě za poledne, 
dilo zřídka. Odlišnost od věků předchozích v podsta-jejich opevněním náčelníci a bohatší lidé. Ale to se vytvoří na poli takový větrný vír, zvedne prach a 
tě spočívala v zavedené elektřině, která rozsvěcela týkalo jen nepatrného zlomku obyvatelstva. Ty drs- suchá stébla a běží krajinou. Na polednách bývalo 
několik žárovek a dávala hlas rádiu, šlapacím kole, né podmínky si dnes představíme jen stěží. Pokud tehdy v polích podivné až mrtvolné ticho, lidé i ptáci 
čili bicyklu, skleněných tabulkách v oknech, plecho-vůbec. se ukryli před spalujícím žárem a jen ta polednice 
vých kbelících a dostupnějším obutí a oblečení. Obrazy se pomalu mění; za přivřená víčka se jako vysoký kymácivý stín kamsi spěchala. Bylo to 
Abych nezapomněl, elektřina poháněla i velikou a zvolna vkrádá cosi jiného. Najednou si uvědomím, mystické, pro dětskou duši až děsivé...
hranatou mlátičku, vypadající jako červená bedna že už to není sen o starověku, ale vlastní vzpomínka. Jenom rusalky a víly mi děda nikdy neukázal. Asi 
ze dřeva, zvenčí opatřená několika kovovými koly a Jakoby z ranního oparu, zastřená už vskutku dlou- se bál, že je budu chtít poznat blíž. Věděl, že to bývá 
řemeny. Na plácek před vrata ji vždy o žních přitáhl hou řadou odžitých let, vynořila se letní louka, nebezpečné. Po letech se ale objevily samy a jedna 
traktor. Cepy ve stodole už jenom odpočívaly. Jo, a ukončená temně zelenou hradbou smrků. Světlá a z nich si mě opravdu odvedla. To už ale děda nebyl.
taky se už „moderně“ zavařovalo ovoce do sklenic.svěží zeleň trávy s barevnými skvrnami květů a sytá, Děda mě prostě učil znát přírodu s jejím svět-

A ještě snad doplním pro ty, kteří si neumí před-stíny prostoupená zeleň v korunách stromů. Ano, lem i stínem. Dodnes vidím, jak uhranutě zírám na 
stavit, jak je možné žít třeba bez ledničky či koupel-začalo to vlastně už kdysi o letních prázdninách, trá- zvířecí mršinu, po níž se přelévají vlny nespočetných 
ny: Místo ledničky byly komora a sklípek, pralo se    vených řadu let u dědy na Vysočině. V malé vesnič- červů. Bzukot smaragdových, kovově lesklých 
v neckách a v potoku a obojí v létě sloužilo i k mytí či ce, do které tehdy vedla jen cesta. Chvíli polem, much. Tak mi docházelo i mnohé o životě. To byla ji-

Jak jsem se k tomu tedy dostal...

Po dlouhá léta byl redaktorem Čáslavských novin jež se svým obsahem ohlížely do dávné historie... tohoto autora, článek ještě mnohem niternější, než 
pan Vladimír Hořejší, který zdejšímu měsíčníku Jsme velmi rádi, že pan Hořejší spolupracuje s re- ty, které se v Čáslavských novinách již objevily. Pan 
vtiskl jeho specifickou podobu, balancující na hrani- dakcí Čáslavských novin i nyní, kdy užívá zaslou- Vladimír Hořejší nás tentokrát zavede do hlubin své 
ci mezi novinami a časopisem. Právě ona „časopi- ženého důchodu. Vždyť jeho příspěvky čtenáře vždy vlastní duše a my věříme, že i tento text čtenáře 
secká“ část pak mnohdy obsahovala texty nabáda- potěší a přinesou mnohé nové poznatky. V ná- zaujme a odpoví na některé otázky, které jsou často 
jící k zamyšlení, texty čtivé a zajímavě pojaté, texty, sledujících řádcích proto přinášíme jakousi zpověď kladeny. 

PO CESTÁCH LÁSKY A SNŮ
Základní a nejdůležitější pravdy bývají nečekaně jednoduché. Toto zjištění lze najít i ve výroku 
„Co bych byl bez svých snů“. Kdysi jsem ho přečetl v nějaké knize a je to už tak dávno, že si vůbec 
nevzpomínám, kdo ho napsal. Byl to ale určitě člověk moudrý a života i lidské duše znalý. Při-
znám, že mi zprvu jeho poselství uniklo; vzbudilo jen představu poněkud nepraktického jedin-
ce, který od skutečného života utíká do klamného světa přeludů. Poznání, že sny, tužby a před-
stavy naplňují téměř každého, přišlo až mnohem později. Dnes už vím, že snad ani není cíle, kte-
rý by se nezrodil jako sen a touha, jako představa, jako přání. Sny jsou vlastně projektanty lid-
ského snažení.

Cest k dosažení snu je nepřeberně. Vítanými a mnohdy i nezbytnými průvodci na nich mo-
hou být zaujetí, neústupnost, práce, vytrvalost, nadšení, elán a kdoví, co ještě. Má-li ale lidský 
sen skutečně dosáhnout svého naplnění, musí s ním jít i láska. Jen tak lze najít štěstí. Čímž mám 
na mysli skutečné štěstí, které nebude pouhým reklamním panelem a falešným pozlátkem ús-
pěchu, pýchy, povýšenosti. Štěstí uzdravující, láska darující.
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věstí. Bohové Zeus, Apollón nebo Poseidon, Eros a nejpůvodnější pramen pověsti, obsažený v první 
samozřejmě i bohyně Athéna, Artemis, Afrodité... části Kosmovy kroniky, vyznívá zcela jinak. Posuďte 
Bylo jich opravdu hodně. Ani se nedali všichni za- sami: „... ženy ... si vystavěly na jedné skále polohou 
pamatovat. Krom toho, snad náhodou, se mi do ru- pevný hrad, jemuž od jména ´děvy´ bylo dáno 
ky dostala kniha „Za sedmi divy světa“ Vojtěcha Za- jméno Děvín. To když viděli jinochové, rozhorlili se 
marovského. A probudila zájem o dávné civilizace. na ně velikou žárlivostí, mnohem četněji se 
Ta zvláštní, tajemná atmosféra,  otazníky, záhady! shromáždili a o nic dále než na doslech polnice 
Neznámo. Očarovalo mě to. Pak už to šlo ráz na ráz: vystavěli na druhé skále mezi chrastím hrad, jejž 
Slavná kniha C. W. Cerama (ve skutečnosti Kurta nynější lidé nazývají Vyšehrad, tehdy však od chrastí 
Wilhelma Marka) „Bohové, hroby a učenci“, od té- dostal jméno Chrasten. A poněvadž často uměly 
hož autora „Oživená minulost“ nebo „Zlatý věk dívky chytřeji obelstít jinochy, často zase jinoši 
lidstva“ od Burcharda Brentjese nebo „Vzkříšení bývali statečnější než dívky, brzo trvala válka mezi 

ná výuka, než ve škole. Vjemy se vsakovaly do duše Olympie“ (opět Zamarovský) a další. Četl jsem kde nimi, brzo mír. Když nastalo příměří, dohodly se obě 
beze slov. Možná by se mohlo říci, že šlo o poznávání co - Thora Heyerdahla - jeho „Staré civilizace a strany, že se ke společnému jídlu a pití sejdou a že 
srdcem, ale spíše se posilovaly instinkty, vložené do oceán“, „Aku aku“, „Výpravy Ra“ a další díla, četl po tři dny budou konat slavné hry mezi sebou na 
každého živého tvora. Tak ke mně přišla láska ke jsem Miky Waltariho, Liona Feuchtwangera a Hen- stanoveném místě. Co dále? Jinoši dají se do ho-
stromům, zvířatům a zemi... K naší zemi. Česká kraji- ryka Sienkiewicze i Ludvíka Součka... až mě napadlo dování s dívkami nejinak než jako draví vlci, hledající 
na do mé duše zvolna vzlínala jak míza do kmenů a - a co Slované? Co Češi? My svůj tajemný, magický a žrádla, aby vpadli do ovčína. První den strávili ve-
korun prastarých dubů, voňavých lip a laskavých časem zastřený starověk nemáme? sele při hostině a hojném pití.
jabloní. Srostli jsme spolu. Překvapení nastalo v nečekaném zjištění, že po- Nová vyrostla žízeň, když žízeň hasiti chtěli, ji-

Po většinu roku mi ale byl souzen život městské- znatky o dávných Slovanech, s výjimkou Velké Mo- noši se svou touhou jen stěží se do hodin nočních 
ho dítěte, jemuž je svět podáván spíše zprostředko- ravy, se shání obtížně. Kolik toho bylo třeba o Sume- zdrží. Noc byla, zářil měsíc a jasný byl nebeský blan-
vaně. Nepřímo. Za mého mládí hlavně školou a čet- rech, Egypťanech, Římanech... Ale Slované? Jen ne- kyt. Vtom z nich zatroubil jeden a tím znamení dá-
bou. Případně divadlem či kinem. Žádnou televizí. patrné střípky. Navíc přišel Život. Ten dospělý. Za- val, řka: ‚Již jste si pohráli dost, již dosti jste jedli a pi-
Natož počítačem. Televize teprve nesměle klíčila a městnání, rodina, děti. Času málo, povinností hod- li, vzhůru již, Venuše zlatá vás zvučnou polnicí budí'. 
vědělo se o ní spíše ve velkých městech než v men- ně. Přesto se ta tajemná kráska zapomenutých časů A ihned unesl každý jednu dívku. A když nastalo rá-
ších, venkovských, a počítače se nacházely v říši čiré mezi spoustou běžného denního ruchu občas obje- no a mír byl uzavřen, odnesše pokrmy i nápoje z je-
fantazie. Knihy ale byly skvělé. Krásně vyprávěly a vila. Zazářila, půvabně probleskla a zmizela. Ano, jich hradu, prázdné zdi dali na pospas Lemňanu Vul-
navíc probouzely fantazii. U mě vítězily ty o přírodě. dlouho byla spíše láskou platonickou, setkání s ní se canovi. A od té doby po smrti kněžny Libuše jsou že-
Nejprve asi „O chytré kmotře lišce“ od Josefa Lady či odehrávala vesměs krátce a letmo; o to větší touhu ny pod mocí mužů.“
„Uprchlík na ptačím stromě“ Ondřeje Sekory. Ná- probouzela. Jako u každého, kdo si přeje naplnit Každý snad uzná, že tohle na nějaké zabíjení ne-
sledoval „Kája Mařík“ a později knížky od Jana Vrby, svůj sen, jako u každého amatéra - vždyť konec kon- vypadá. Spíše na zvyšování porodnosti. Možná by 
Rudolfa Luskače, Karla Klostermanna... Většinou ců slovo „amatér“ má svůj původ v latinském „ama- ale, než se vydáme na další pátrání po bohyni Děva-
tak trochu souzněly s mými vesnickými zážitky. A re“, což v překladu znamená „milovat“. Láska to ne- ně a Děvínech, bylo vhodných pár poznámek.
pak ke mně prosákla i historie. Ano, povinná četba pochybně byla. Kosmas byl v letech 1120 až 1125 děkanem 
„Starých pověstí českých“ Aloise Jiráska. Tam se po- Léta šla jak vlny na moři a moje loď najednou pražské kapituly při sv. Vítu, tedy sboru kněží,  usta-
prvé letmo mihla i jména bohů a bohyň pradávných přistála u břehu zvaného stáří. Touhy, lásky a sny ale veném roku 971. Je považován za prvního českého 
slovanských časů. Perun, Veles, Mořena, Vesna.      nezmizely. Ta moje vždy trochu romantická duše se kronikáře a jeho Chronica Boemorum (Kronika čes-
V paměti ale nezůstala. Jen jsem zjistil, že se nejčas- rozpomněla na dávná klukovská dobrodružství a vy- ká) ve své první části obsahuje, jak sám uvádí, i tak 
těji zasním nad příběhy nejstaršími. Žádné hrady, dala se je znovu hledat. Jejich střípků měla po kap- zvaná „bájná vyprávění starců“, tedy pověsti pře-
rytíři, turnaje! Okouzlovala mě doba v níž „ohrom- sách spoustu. Přesně tak, jak to zpíval Waldemar dávané ústně z generace na generaci. Patří tam i 
né pralesy se černaly po horách na pomezí a ze Matuška v jedné ze svých nádherných písní: „...dál dívčí válka. Lemňan je obyvatel řeckého ostrova 
svahů těch hor táhly se široširými pruhy na míle hlu- nosíš po kapsách sny mládí, bez těch snů byl by svět Lemnos, ostrova, který byl v tamní mytologii pova-
boko do země. I tam, vnitř, rozkládaly se staré tem- holá poušť.“ Duše se rozhlédla a zjistila, že na rozdíl žován za domov boha ohně Héfaista. V římské my-
né hvozdy, mezi nimiž svítily se jasnější zelení bujné od doby mládí je knih o Slovanech přece jen o něco tologii se Hefaistos přeměnil na Vulcana. Když dáme 
palouky s vlající, hustou, vysokou travou. Dost bylo víc. Začala je kupovat, začetla se, a tak se setkávala  tuto směs dohromady, vyplyne z ní, že hrad Děvín 
třasovisek houpavé půdy na šíru i v lesích, dost ošid- s dávnými zkazkami, pověstmi, legendami, mýty a byl zapálen. Mnohem krutější podobu, značně od-
ných bažin křikem vodního ptactva oživených, dost příběhy. Některé sice moc věrohodné nebyly, jiné lišnou od Kosmova podání, dostal příběh až na po-
tichých, černých, jako zakletých slatin, v nichž se zase ano, ale tak, jak to dávno pradávno v naší vlasti čátku 14. století v Dalimilově kronice a v opravdu kr-
zhlížely staré stromy ohromných kmenů s vousina- bývalo, skoro všechny ty potůčky byly zlatonosné. vavý děj se změnil v druhé polovině 14. století v kro-
tým, sivým mechem.“ Anebo: „Žito, pšenice, ječ- Někde se těch zlatinek vyrýžovalo víc, jinde méně, nice Přibíka Pulkavy z Radenína. Vše pak dorazil kro-
men, oves i proso hustě se vlnily širými lány; nad ně ale něco zůstalo téměř vždy. Prostě - šel jsem jim na- nikář Václav Hájek z Libočan v 16. století. Tyto změ-
jasněji se zelenaly pruhy hebkého lnu i vysokého proti a tak i ony zamířily ke mně. Keltové a Germáni ny ovlivnily pojetí Aloise Jiráska.
konopí vedle záhonů plných strakatých, makových se tak nějak připojili. Při těch toulkách dávnou his- Vraťme se ale ke Kosmovi a jeho popisu dívčí 
květů. Co rok byla hojnější stáda bravu i skotu a na torií je opomenout nešlo. (ne)války. Kosmas v „bájných vyprávěních starců“ 
kobylích polích v ohradách u dědin proháněla se uvedl i řadu českých knížat, počínaje Přemyslem 
bujná hříbata a popásaly se pěkné sveřepice.“ Ano, Oráčem, z nichž prvním historicky doloženým je až 
to jsou první kapitoly Starých pověstí českých. Mi- devátý v řadě, a to Bořivoj I., který vládl údajně po 
mochodem - ví někdo, co jsou sveřepice? Asi vás roce 867, což je z těchto časů k dané události první 
moc nebude. Inu - je to chovná kobylka. Ono se to i z věrohodné datum. Vezmeme-li za základ Kosmovo 
textu tak nějak samo nabízí. Nicméně se ještě objevily pochybnosti o bohyni vyprávění, že se dívky vzbouřily po smrti kněžny Li-

Tyto a další a další řádky „pověstí“ se roman- Děvaně a Děvínech. Takže přidám, jak to vlastně by- buše, pak je tu časový úsek životů sedmi bájných 
ticky spojovaly s mými vlastními vesnickými prožit- lo s nimi... knížat (Přemysla Oráče a Bořivoje I. nepočítám) a 
ky. To slovo „romanticky“ je důležité. Související dři- Na počátku nelze jinak než opět zmínit Staré lze zhruba pro dívčí válku stanovit dobu kolem roku 
nu, starosti a trápení jsem jako dítě, a navíc „lufťák“, pověsti České. Konkrétně pověst o „Dívčí válce“. Ani 700, případně dříve. Kosmu (psal kroniku v letech 
vnímat nemusel. A taky nevnímal. Venkov byl je- se mi moc nelíbila, hlavně ten drastický konec. Ci- svého děkanátu) tedy dělila od těchto dějů propast 
nom okouzlující dobrodružství. Otevřená náruč léta tuji: „...muži ... ani jediné z bojovnic neušetřili. minimálně čtyř století. Druhým problémem muselo 
a přírody. Pochopení těžkého života té doby i časů Krásná těla na smrt dali...“. Zabíjet holky se mi být již zmíněné ústní podání, které jistě v běhu času 
starověkých se objevilo až mnohem, mnohem poz- příčilo. Bral jsem to ale tak, že starověk i středověk všechno podstatně zkreslilo. Třetí nesnází byla 
ději. byl krutý. nepochybně i tehdy zcela nová křesťanská víra, jejíž 

Přišla i povinná četba Starých Řeckých bájí a po- O to příjemnějším se stalo zjištění, že vnímání pohanských zvyklostí a života souviselo 

A to je sice trochu dlouhá, ale snad o to jasnější 
odpověď na otázku, jak jsem v tom únorovém člán-
ku k těm údajům přišel...
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 s zcela pochopitelný. Za povšimnutí rovněž stojí, že se na strnule nezúčastněný, prázdný, lhostejný a ne-
vytvářelo pro nepochopení minulosti ideální pod- všechny Děvíny nacházejí u řek, zejména velkých. vnímavý pohled betonu, oceli, skleněných tabulí, 
mínky. Přesto se  Kosmovi, možná i náhodně, poda- Snad kromě hradu Děvína u Mimoně, v jehož blíz- asfaltu... Prostě toho (ne)životního prostředí, do 
řilo uchovat základní podstatu věci, z níž četní bada- kosti je jen menší říčka Ploučnice. A bohyně Děvana něhož nás naše vlastní lidské konání přesunulo.        
telé usoudili, že šlo nikoli o střet mužů a žen, ale měla u mnohých kmenů na starosti i prameny, tůně, V němž žijeme a bez něhož by určitě mnozí už ani žít 
spíše o jakousi slavnost či rituál, v němž měly svou jezera, řeky. Vodu, dárkyni života. nedokázali. Nárůst civilizačních nemocí, psychic-
úlohu i sexuální hrátky. Za dob pohanských se ob- Nyní maličko odbočíme. Je třeba uznat, že zprá- kých a psychosomatických poruch, alergií a bezpo-
dobné, erotikou poznamenané obřady konaly dosti vy o Děvaně jsou často rozporné. Někde je považo- čet závislostí ale naznačuje, že tento umělý svět pro 
často téměř ve všech kulturách. Připomeňme třeba vána za manželku boha Velese, jinde boha Vodana. nás rozhodně není ideální. Pravda, nikdy nic nebylo 
uctívání sumerské bohyně Ištar, řecké Afrodité, Nejčastěji se o ní píše jako o bohyni lovu, lesů a den- úplně ideální. Nicméně pokud neodmítneme myš-
keltský svátek Beltine či slovanské kupadelné svátky ního světla. Případně jara a dobré úrody. V určitých lenku, že četná uvedená negativa se rodí jako o-
a další. oblastech ale k tomu bývá přiřazována i vláda nad dezva na podmínky rozporné s miliony let trvajícím 
Občas lze najít i folklorní pozůstatky těchto pra- vodami řek, jezer a pramenů, o čemž svědčí i její sepětím člověka a přírody, pak zřejmě vidíme smě-
dávných rituálů, z nichž asi nejblíže Kosmově popisu družina rusalek, víl a v ruské mytologii obdobných rovku k jedné z možných únikových cest. Tak to také 
byl až do 19. století dochovaný zvyk ve Švýcarsku, bytostí, zvaných beregině. Souvislost rusalek s vo- cítím - když vyjdu ven z města a obklopí mě vůně 
při němž si o první květnové neděli děvčata spo- dou (pokud neměly jméno jiné) byla uznávána sko-
lečně s chlapci postavili dřevěný „hrad lásky“, který ro všude, víly patřily někde k lesům, jinde k vodě. 
pak dívky jako obsadily a chlapci jako dobývali. Když Dlužno též poznamenat, že Slované žili na ohrom-
do něj pronikli, následovaly hostina a tanec. ném území a jejich kmenů byl bezpočet. Základní 

Ale v Kosmově textu je i další zajímavé místo, mytologie byla u všech obdobná (nikoli stejná), 
které stojí za povšimnutí: „...ženy ... si vystavěly na božstva a jejich jména i poslání se však region od 
jedné skále polohou pevný hrad, jemuž od jména regionu lišila. Připočteme-li k tomu útržkovitost in-
´děvy´ bylo dáno jméno Děvín“, v němž většina čte- formací (archeologie, písemné prameny, pověsti, 
nářů nespatří nic neobvyklého, neboť se logicky do- folklor), pak uvedená rozpornost nemůže být pře-
mnívají, že „děva“ je prostě označení dívky. Všimně- kvapující. Zároveň ale nemůže být důvodem pro 
me si ale, že je tam napsáno „od jména děvy“. Čili to odmítání různých výkladů, hypotéz a teorií. Jen 
může být i poněkud jinak. Naznačuje to blízkost málokterá disciplína lidského poznání je zcela u-
slova „děva“ a jméno bohyně Děvany. A není to jen zavřená a mnohá, uznávaná za neotřesitelnou, se 
blízkost zvuková, ale přímá; jméno této bohyně je novými objevy zcela změnila. Takže - pokud to shr- zrajícího obilí, sena či za časného jara probouzející 
totiž od slova „děva“ odvozeno. S pojmem „žena“ či neme - celá dívčí válka vypadá jako zamlžená vzpo- se hlíny, když vnímám pod nohama živou zem, a to 
„dívka“ ale souvisí „děva“ dosti volně, volněji, než mínka na jakousi pohanskou slavnost či rituál ve doslova a do písmene živou, plnou nejroztodivněj-
bychom čekali. Jaká je tedy souvislost? Čtěte po- svatyních bohyně Děvany. Když si převedeme Kos- ších tvorečků a kořínků, zem v níž vlastně kořením i 
zorně. Při ponoru do hluboké minulosti a to až k zá- mův zápis do dnešního vnímání, pak ho můžeme já, neboť jsem z ní vzešel a zase se do ní vrátím, jako 
kladu indoevropských jazyků se zjistilo, že původně číst asi takto - nejprve je třeba děvčata získat (do- vše živé, co je kolem, uvědomím si, že jsem otevřel 
je slovo děva či déva spojeno s pojmem „Bůh“.  b ý t ),  p a k   je mejdan s jídlem a pitím a nakonec vše branku kdysi opuštěného domova. Vždyť tahle ze-
S pojmem, nikoli slovem. Časem se nejstarší výraz, završí milování. Zda jenom s kněžkami bohyně Dě- mě mi dávala a dává jídlo, vzduch a vodu. Tahle kra-
jak už to bývá, poněkud měnil, ale význam zůstal. vany (za služebnice pohanských bohyň byly vybírá- jina mě kdysi přijala a utvářela, uspávala i probouze-
Jen namátkou - ve starodávné perštině to byla ny nejkrásnější dívky) nebo tak nějak obecně se la, učila znát bolest i radost. Tady jsem jedl divoký 
„Daiva“, v sanskrtu „Deva“, v nám už bližší latině všemi z okolí, nelze v současnosti odhadnout. Že ale angrešt a brouzdal se v potoce, sledoval západy 
„Deus“, v litevštině „Diewas“ a vlastně i řecký Zeus Slované nebyli v těchto záležitostech nijak prudérní slunce. Nepochybně je také mojí matkou. Ano. Cí-
je odvozen od prastarého „Djaus“. Ve starořečtině je badatelům známo. Nejčastěji bývá v této souvis- tím tu pokrevní spřízněnost. S přírodou, s českou 
se totiž „z“ vyslovovalo jako „dz“ a v průběhu let se losti citován arabský cestovatel al-Mas'údí, který krajinou, se vším živým. Je to dar života, osudu, mé-
pak u prvního pádu ustálila psaná forma Zeus. V napsal: „...shledá-li slovanský ženich svou nevěstu ho dědy a miliónů našich předků. Jejich práce je vi-
dalších pádech „d“ zůstalo; proto ono podivné jako pannu, zapudí ji znechuceně slovy - kdybys byla dět všude.
skloňování - 1. pád Zeus, 2. pád Dia, 3. pád k Diovi a stála za něco, byli by tě muži milovali a ty bys byla Propojení s dějinami je z předchozích slov zcela 
tak dále. Nu - a aby toto bludiště nebylo moc jistě si vybrala někoho, kdo by tě zbavil panenství“. zřejmé. Lidé žijící před sto, dvěma sty či tisíci lety 
jednoduché - výraz „deva“ je v ženském tvaru Mimochodem - al-Mas'údí zemřel roku 956, takže jsou vlastně také naši rodiče. Naše matky, naši otco-
„devi“, tedy „bohyně“. V sanskrtu (rovněž jeden ze jde zřejmě o autentický poznatek. Další svědectví o vé. Byli a žili a poslali své děti na cestu časem. A ty 
skupiny indoevropských jazyků, vyrostlých z téhož erotických rituálech Slovanů podává i jiný arabský pak zase svoje děti a tak dál a dál, až jsme se objevili 
základu jako jazyky slovanské) původní význam zů- cestovatel jménem Achmed Ibn-Fadlán žijící rovněž     my. Tak lidé spřízněni krajinou, jazykem, svými zvy-
stal a tak „Maha deva“ je nejvyšší bůh, „Maha devi“ v 10. století. Arabští cestovatelé (obvykle zároveň ky a rodem, pokolení za pokolením pluli řekou věků, 
je nejvyšší bohyně, „Déva alaja“ je boží dům a - kupci) a jejich písemné zprávy jsou dnes cenným proudy klidnými i peřejemi nebezpečnými a bouřli-
„Déva dásí“ jsou boží služebnice. Možno říci kněžky. pramenem informací o velmi starých dějinách Slo- vými. Přírodou vytvořený a miliony let vývoje ově-
Není tedy důvod zavrhovat domněnku, že ve staro- vanů. Vždyť i nejstarší záznam o Praze je od Ibráhí- řený řád hmoty, času a života, jehož součástí je i ryt-
slovanském pojetí byla „děva“ kněžka bohyně Dě- ma ibn Jákúba, který sice Arabem nebyl, šlo o kupce mus generací. Předkové jsou v nás uloženi stejně, 
vany. Z tohoto hlediska se pak Děvín jeví být spíše židovského, ale přišel z tehdy muslimské Andalusie jako naše země. Jsme stvořeni z obojího. Nikoli vol-
opevněnou svatyní než hradem či hradištěm. Sva- (část Španělska) do Čech asi v roce 965. bou, ale zákonem života. Pokud toto povědomí zmi-
tyní nazývanou dle jména bohyně. Devi? Děvy? Dě- Takže to je kousek krátkého povídání o Děvaně zí, je to stejné,  jako když zapomeneme na mámu a 
vany? a Děvínech. Něco z něho je pravda pravdoucí, něco tátu. Ztratíme domov.

V souladu s takovou domněnkou je i množství jsou domněnky a předpoklady. Čili - kdoví, jak to 
míst, pro něž se do současnosti název „Děvín“ do- všechno bylo. Ověřených faktů je málo, teorií a hy-
choval. Jen v naší vlasti je Děvín v Praze, další u Mi- potéz hodně.
moně, pak také na někdejším soutoku řeky Svratky  Naopak odpověď na otázku, jak jsem k tomu 
s Dyjí (dnes skryto vodním dílem Nové Mlýny) a přišel, je docela pravdivá. Určitě jsem do detailu ne-
rovněž na Slovensku u soutoku Moravy a Dunaje. řekl vše, ale to snad ani nejde. Jen se mi, jak už to tak 
Existuje navíc i řada jmen v zahraničí, která mají bývá, s touto odpovědí vynořila otázka jiná - k če-
zřejmě podobný původ, například v Německu na mu je takové romantické a poněkud pohádkové 
územích kdysi vyhubených polabských slovanů. Je putování neznámými časy vůbec dobré. Nu, možná 
málo pravděpodobné, že by se najednou vzbouřily by se dalo odpovědět stručnou protiotázkou - k .                                      
dívky v natolik rozlehlém území. Ale pokud by šlo o čemu je dobrá láska? Já to ale vnímám ještě trochu                                                    
svatyně důležité bohyně, pak je jejich větší počet jinak. Pociťuji ty toulky přírodou a historií jako lék 

jejich potlačováním a zavržením. Společně to pak 

Domů se vracím rád. Ať už je to rodina, dům, 
město, krajina, země. I naše minulost je domov. 
Jsme z ní stvořeni, jako ze své země. Ze své vlasti. Jis-
tě - poněkud si ten svůj domov idealizuji, ale mys-
lím, že je to dobře. Domů se má člověk těšit. A doma 
se mají těšit na něj. Kdo ztratil domov, ztratil sebe. 
Nejen svou minulost, ale i přítomnost a budouc-
nost. Čím pak vlastně je... Kde najde v nekonečnosti 
času svůj přístav... Kam se uchýlí, až bude sám..

   Vladimír Hořejší
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...Sjezd okresů a měst v Praze...

...Konsumní družstvo druhé zřízeno...

...Konec války se blížil, chystán již státní pře-
...Uvolnění dívčí školy žádáno... vrat...

...Dary potravin pro pražské děti v Něm. 
Brodě... ...Žižkův obraz...

...Smrčasnké elegie“ spis vydán...

...Obilí přece stačilo na výživu, protože nebylo 
dbáno nařízení vše odváděti...

...Evangelické církve se mají sjednotiti...

...Vlasteneckou činnost zvětšiti...

...Taneční koncert...

...Pivo ze řepy...
...Rössler K. vyzna-

menán...

...Sušárna dokončena...

...“Pomona“ na zužitkování ovoce a zeleniny 
dostavěna...

...„Národní daň“ 
zakázána, ale přec 
pokračovala... 

(rozkvět závodu však dlouho nepotrval). „Národní daň“ byly na německý nátlak úředně 
zakázány, protože prý její způsob zasahoval do 
daňového práva státu, že účel byl různě označován 

Dne 17. září byl mimořádný sjezd okresů a měst a že osoby pořadatelské se zřejmě přátelily s ne-
v Praze. Za Čáslav se zúčastnili starosta JUDr. Jan přáteli Rakouska. Přes to pokračovaly sbírky horlivě 
Zimmer a městský radní Josef Lobeč. Na sjezdu dále, ale s určitým jménem na národní účely, na 
projednáváno také zásobování obyvatelstva v příš- Ústřední Matici českou, spolku Komenského ve 
tím roce. Vídni, na Jednotu Severočeskou a Pošumavskou a 

t.d. Obětavost se nezastavila a brzy byly hlášeny 
další dary: Továrník Emil Pick 200 K Ústřední Matici 

Na ochranu proti zdražování potřeb utvořilo se školské a 300 K Českému srdci. Obec věnovala 200 K 
v Čáslavi druhé svépomocné družstvo - konsum, Ústřední Matici školské, 1000 K na Národní divadlo 
přístupný všem vrstvám, kromě těch , kdo byli v ji- v Brně, Okresní výbor věnoval 2000 K Ústřední 
ném konsumu. V informační schůzi vysvětlil Fer- Matici školské a na Národní sbírku 3000 K. Dlouhé 
dinand Prášek příčiny drahoty a potřebu svépomoci seznamy v místních novinách vykazovaly mnoho 
proti zdražovatelům. Za úřednický konsum pro- příspěvků od obětavých dobrodinců k týmž a 
mluvil František Skočdopole, uvítal nový užitečný podobným účelům.  
podnik a prohlásil úplný soulad obou konsumů. 

Městská rada zakročila u vojenské správy o V měsíci září blížilo se v obou válčících stranách 
uvolnění budovy dívčí školy, dosud užívané pro konečné rozhodnutí strašné světové války. Všude se 
vojsko. K uskutečnění došlo až později. jevila touha po míru. V té době i naši národní odpůr-

ci ochabovali v tlaku, v řadách držitelů starých řádů 
nastával zmatek a naše národnostní požadavky byly 

Městský úřad vydal dne 3. září provolání, aby Městská rada se usnesla, aby byla opatřena již zřetelněji a veřejně oznamovány. Mnozí odrodilci 
hospodáři a majitelé zahrad věnovali potraviny a fotografie Žižkovy hlavy podle obrazu ve Schwar- v předtuše budoucích poměrů počali se opět hlásiti 
ovoce pro strádající dítky pražské. Dary ty byly urče- zenbergské galerii v Českém Krumlově. k Čechům a přizpůsobovali se demokracii. V té době 
ny pro pražské děti, umístěné v táboře u Německé- stála většina českého národa pod praporem na-
ho Brodu. cionalismu. Vůdcové politických stran vědouce, že 

Ladislav Papež z Čáslavi napsal knihu pod se prohranou válkou Říše Rakousko-Uherská roz-
názvem „Smrčanské elegie“, v níž se pojednávalo o padne, pracovali na obnově naší samostatnosti a 
době bělohorské v Čáslavi a v okresu. novém útvaru českého státu - chystali státní 

Ačkoli už dlouho před žněmi nebylo zásob obilí převrat. 
a mouky, přece se zlá doba nedostatku šťastně pře- V místních novinách „Pravdě“ zřetelně byl 
držela hlavní zásluhou těch, kteří nedbali úředních V září shromáždili se evangelíci z čáslavského naznačován rychlý spád války a blízký příchod 
předpisů o dodávkách obilí a také nerozprodali kraje k manifestaci pro sjednocení a osamostatnění rozluštění státních poměrů. Docela nepokrytě bylo 
všecko obilí přes všecko lákání vysokou cenou a  t.d. evangelických církví. Po slavnostním kázání faráře tu psáno o vítězství demokracie a že „po 300 leté 
Tím se něco zachovalo až do nových žní a nyní po- Rudolfa Lány z Vilémova promluvil profesor Anto- porobě českého národa napraví se křivdy bělohor-
máhalo udržovati výživu mnohých ubohých rodin. nín Boháč z Prahy o neodkladném řešení této nábo- ské“. 
Dovozy obilí z ciziny selhaly a nebylo naděje ani na ženské otázky. Socialistická organizace konala dne 29. září ple-
dostatek zásob pro příští dobu. Proto nyní hleděl nární schůzi, na níž řečník Franke z Prahy promluvil 
každý soukromě jakýmkoli způsobem zaopatřiti si o budoucím socialistickém státě, což bylo vlastně 
mouku a t.d. a nevěřit aprovizačnímu systému. Z veřejnosti vůbec bylo apelováno, aby české přípravou k chystanému státnímu převratu. 

spolky obnovily a horlivostí zvětšily kulturní a vlas- ...pokračování v příštím vydání ČN...
teneckou činnost, zvlášť důležitou a potřebnou pro Zdroj: Kronika města Čáslavi - 1918

Dne 5. září byl zde pořádán koncertní večer tan- českou věc v očekávání 
ců slavné Věry Vratislavy. velikých politických 

změn a událostí. 

Cukrovary nemohly pro nedostatek uhlí všecku 
řepu zpracovati, proto bylo 10 000 vagonů řepy 
přiděleno na výrobu piva z řepy. Setník Karel Rössler 

z Čáslavi byl vyzname-
nán řádem železné ko-

Firma Emil Pick a spol. dokončila rozšíření svého runy III. třídy s válečnou 
podniku o zařízení sušárny na ovoce a zeleninu. dekorací a meči za sta-

tečnost v bojích na 
Piavě. 

Nová továrna na zužitkování ovoce a zeleniny 
„Pomona“ byla v krátké době dostavěna, aby zpra-
covávání ovoce a zeleniny co nejdříve započalo. Na-
koupeno k tomu účelu množství ovoce všeho druhu Sbírky pod názvem 

100
V roce 2018 si připomínáme 100. výročí vzniku sa-
mostatného Československého státu. Právě v tom-
to období se jistě ve všech médiích objeví nespočet 
dokumentů, článků i dalších materiálů, vypovídají-
cích o době, která od základů změnila další směr vý-
voje na našem území. Také my bychom mohli popi-
sovat události tak, jak je zaznamenaly a vnímají u-
čebnice dějepisu, odborné publikace a nejrůznější 
historické ústavy. My máme ale to štěstí, že události 
roku 1918 velmi podrobně a důsledně zaznamenal 
tehdejší pečlivý čáslavský kronikář, pan Emanuel 
Chramosta. Právě jeho slova a záznamy jsou tou 
nejautentičtější výpovědí o tehdejším životě v na-
šem městě, umně zasazenou do kontextu překot-
ného celonárodního dění. Sledujme tedy společně 
s ním podrobně průběh tohoto přelomového roku 
měsíc po měsíci. Vždyť i tehdy lidé žili nejen vzni-
kem státu, ale také svými běžnými starostmi i ra-
dostmi. Žili svoje životy - tolik odlišné a zároveň tak 
podobné těm našim... 

100 JAK SE ŽILO V ČÁSLAVI V ROCE 1918,
V ROCE VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU?

ZÁŘÍ

Rudolfova třída - dnes Masarykova ulice (vpravo budova ZŠ)
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Katka a Honza Zámysličtí se na stránkách Čáslav-
ských novin neobjevují poprvé. Je to již rok od doby, 
co jsme publikovali rozhovor o expedici, při níž pro-
cestovali Faerské ostrovy na koloběžce. Letos pod-
nikli neméně zajímavou cestu, kterou oslavili 100 
let od založení Československé republiky. Opět na 
koloběžkách vyrazili ze Sarajava do Lán. Za 13 dní 
ujeli 1 244 kilometrů. Trasa vedla přes sedm zemí. 
Stejně jako při loňské cestě, i letos s sebou cestova-
telé vezli prapor se znakem města Čáslavi. Přes jaké země jste cestovali? 

Jak vypadalo období mezi expedicí na Faerských 
ostrovech a letošní cestou?

Je na této trase dostatek cyklostezek a podob-
ných cest mimo ,ostrý’ provoz nebo jste museli jet 
převážně po klasických vozovkách?

Ve které zemi jsou podle vás nejohleduplnější 
řidiči?

Rozumím, druhou otázku ,Kdo přišel s konkrét-
ním nápadem?’ tedy máme zodpovězenou. Jak pro-
bíhala fyzická příprava na cestu?

Před samotnou výpravou jste se s koloběžkami 
museli letecky dopravit do Sarajeva. Na letišti vás 
čekaly komplikace ...

tedy let přes Vídeň, což znamenalo, že jsme se 
téměř o polovinu cesty museli vrátit. Na vídeňském 
letišti, které je obrovské jsme si na informační tabuli 
přečetli, že přesun k terminálu, ze kterého nám letí 
letadlo do Sarajeva je z našeho místa na patnáct 
minut. Nám letadlo letělo za deset minut. V tu chvíli 
jsme ani nestihli mít starost o to, zda s námi v pořád-
ku dorazí i koloběžky. Nakonec ale vše dopadlo 
dobře.

Katka: Trasa vedla přes sedm zemí. Bosna a Her-
cegovina, Chorvatsko, Maďarsko, Slovinsko, Ra-

Katka: Po návratu z Faerských ostrovů jsme kolo- kousko, Slovensko, Česko, což nese také jistou sym-
běžku asi na měsíc odložili a nějaký čas nic nepláno- boliku. Konkrétně jde o ,sedm kulí jako v Sarajevu’.  
vali, respektive jsme zůstávali u nápadu, o kterém Honza: To byl můj hloupý nápad. Nejkratší trasa 
jsme se bavili na závěr rozhovoru z minulého roku,   t otiž vede přes pět států.
z Kladna v České republice do Kładna v Polsku. Za 
nějaký čas, poté co jsme se opět rozjezdili, začalo 
rozmýšlení o tom, kam se nakonec vydáme.

Honza: Letos je to 100 let od založení Českoslo- Katka: Ze Sarajeva až za Vídeň jsme jeli většinu 
venské republiky a my si během plánování a rozmýš- času po minimálně frekventovaných chodnících 
lení další cesty řekli, že by bylo zajímavé vymyslet nebo cyklostezkách. Po silnicích jsme samozřejmě 
expedici, kterou bychom takto významné výročí také občas museli, ale i tak se nám vzhledem k ohle-
oslavili. Na této myšlence jsme začali stavět. duplným řidičům jelo výborně.

Katka: Stěžejní bod, od kterého jsme se při plá-
nování odráželi, byla obec Lány, kterou si oblíbil prv-
ní československý prezident Tomáš Garrigue Masa- Katka: Určitě v Bosně. Zhruba sto metrů za Vámi 
ryk a protože počátek Československého státu byl přibrzdí, krátkým zatroubením dají signál, abyste o 
spjat s koncem 1. světové války, navrhovali jsme na- nich věděl a až když si jsou jistí, že mají volno v pro-
příklad cestu z Compiegne ve Francii, kde byla válka tisměru, bezpečně Vás předjedou. 
ukončena. Pořád to ale podle nás nebylo dostateč-
ně zajímavé. Nakonec nás napadlo Sarajevo, tedy 
místo kde 1. světová válka začala atentátem na Fran-
tiška Ferdinanda d'Este a bylo to jasné.

Honza: ‚Nás napadlo’ znamená, že já jsem to 
jenom odsouhlasil. Všechno ,dobré’ napadá jen Ká-
ču.

Katka: Stejně jako před Faerskými ostrovy jsme 
oslovili sportovce z Gladiator training Kralupy. 
Vzhledem ke zkušenostem z minulého roku s námi 
letos měli o něco méně práce, protože věděli, co 
jízda na koloběžce obnáší a jaké partie jsou potřeba 
posílit.

Honza: Přesto šlo celkově o trochu jiné posilová-
ní, protože oproti minulému roku jsme nepotřebo-
vali  tolik silově zaměřené tréninky. Faerské ostrovy 
byly o kopcích a kratších vzdálenostech. 

 při-
pravit na delší trasy.

Katka: Ano. Po příjezdu na letiště v Praze kouká-
me na informační tabuli s odlety a nemohli jsme 
najít informace o našem letu Praha - Lublaň, kde 
jsme měli přestoupit na let do Sarajeva. Kvůli kom-
plikacím jsme nakonec z ČR odlétali o tři hodiny poz-
ději. Bylo nám tedy jasné, že přestup v žádném pří-
padě nemůžeme stihnout.

Honza: V Lublani jsme byli připraveni, že bude-
me muset odložit let do Sarajeva na druhý den, ale 
tam nám řekli, že zítra nic neletí. Rezervovali nám 

Honza: Souhlasím, rozhodně v Bosně. 

Katka: Nikde jsme nenarazili na sebemenší pro-
blém. Všude jsme se bez problému domluvili, aniž 
bychom museli použít cizí jazyk, tedy až na Maďar-
sko, kde jsme se absolutně nechytali. 

Na shánění ubytování a celkově na přístup lidí   
k nám jako k turistům nemůžeme říci nic negativní-
ho. Například v Chorvatsku jsme zakotvili v jedné 
restauraci a přemýšleli, kde složíme hlavu. Přišla nás 
obsloužit paní, která když viděla naše naložené kolo-
běžky, hned se zeptala, jestli nepotřebujeme ubyto-
vání. Po pěti minutách od naší odpovědi ,Ano' přišel 
- na první pohled vypadající jako nějaký mafián - 
majitel restaurace a ubytoval nás v apartmá, které 
dříve sloužilo jako garáž. Mimochodem se jednalo o 
muže zastávající funkci podobnou našim hejtma-

Letos šlo nům. Bylo na něm vidět, že je upřímně rád, že ho 
především o vytrvalost, protože jsme se museli navštívili cizinci, se kterými si může popovídat tom,  

jak to chodí v jiné zemi.
Honza: Vtipné bylo, když zmiňovaný majitel re-

staurace vzal telefon a volal svému kamarádovi, kte-
rý byl Čech žijící v Chorvatsku, aby přijel na návště-
vu. Pozdravili jsme se a on povídá, že nemůže přijet, 
protože je zrovna v Písku. 

Co se ale týká noclehu, tak bych rád zmínil jednu 
zajímavost. Vezli jsme s sebou také stan a především 
první noci v něm chtěli přespat, ale v Bosně a Herce-
govině to nebylo možné, nebo bylo, ale přesněji ře-
čeno jsme se báli. Poblíž měst se totiž potulují divocí 
psi, kteří často vypadají dost drsně. Napadení člově-
ka psem v těchto oblastech nebývá výjimkou. Sta-
nování poblíž měst proto není doporučováno.

Jaké bylo potkávat se s lidmi v turisticky méně 
rušných oblastech po této trase? Měli jste třeba pro-
blém najít nocleh?

MANŽELÉ CESTOU ZE SARAJEVA DO LÁN NA KOLOBĚŽCE  
OSLAVILI VÝROČÍ 100 LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
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Oproti Faerským ostrovům, kde jste denně mu-
seli ujet 50 kilometrů, jste na letošní cestě museli za 
den ujet jednou tolik. Konkrétně to bylo zhruba sto 
kilometrů za den po dobu třinácti dní. Předpoklá-
dám, že sto kilometrů na běžné tréninkové vyjížďce 
nejezdíte, jak jste se s tím fyzicky vypořádali?

Kolik hodin denně jste strávili na koloběžce? 
Měli jste vůbec čas na zajímavá místa a geocaching?

Honza: Na běžných tréninkových vyjížďkách 
jezdíme i méně než 50 kilometrů, takže krátce před 
odletem do Sarajeva jsme si vymezili tři dny, aby-
chom vyzkoušeli, jak budeme po stovce vypadat. 
Jeli jsme například z Kolína do Náchoda, kde se kona-
la velká akce spojená z geocachingem, takže jsme 
spojili příjemné s užitečným. Ačkoliv jsme druhý 
den ráno vstávali s tím, že nás bude všechno bolet, 
zjistili jsme, že po sto kilometrech na koloběžce se 
fyzicky cítíme stejně jako po padesáti kilometrech.     

Katka: Mezi šestou a osmou hodinou ráno jsme 
vyráželi a končili podle ujetých kilometrů. Dá se říci, 
že s přestávkami jsme byli na koloběžce asi deset 
hodin denně. Trasu jsme vybírali tak, aby vedla přes 
pár zajímavých míst. Na geocaching se čas také na-
šel.

Honza: Co se týká geocachingu, tak naší pozor-
nosti neunikly krabičky, které se nacházely u cesty.   
Nad zastávkami, které byly o sto metrů dál nebo do 
kopce, jsme mávli rukou.  

Gariggue Masarykové v Lánech ...

Oproti loňské expedici, kde panovalo spíše sych-
ravější počasí, jste letos měli opačný problém s vyso-
kými teplotami.

Jak v takových teplotách vypadá jízda po rozpá-
leném asfaltu?

Vrátili byste se na nějaké místo znovu?

Vaší cestou a především jejím konceptem jste 
zapůsobili také na děti ze Základní školy Charlotty 

ský hrad a pod ním vodopád odhadem třicet metrů 
vysoký a padesát metrů široký. Krásná byla také py- Katka: Ano, částečně jsme potřebovali pomoci  
ramida Slunce poblíž města Visoko. s logem. Oslovili jsme tedy žáky základní školy, aby 

nám každý vytvořil návrh druhé části loga, který by 
graficky obsahoval nejdůležitější body naší cesty. 
Paní učitelka jim vše skvěle vysvětlila. O návrzích 

Honza: Letos jsme také pěkně zmokli a protivítr jsme nechali hlasovat a ten s největším počtem hla-
nás trápil snad každý den, ale teploty byly opravdu sů jsme nechali otisknout na naše trička.
extrémní. Teploměr na tachometru mi ukazoval i  Ráda bych také zmínila, že i letos nás doprová-
45 °C. Ráno v sedm hodin bylo přes 30 °C a večer v zel projekt s názvem Trhni si pro dřeň, kterým pod-
osm bylo přes 40 °C. porujeme Český registr dárců krvetvorných buněk.

Závěrem našeho rozhovoru přišla řeč na po-
sledních pár metrů před cílem a samotný konec 
cesty. Ve vzpomínkách na příjezd do Lán Katka doja-
tě říká: „Na dojezdový den jsme v Lánech před muze-
em naplánovali, stejně jako v loni, menší akci spoje-
nou s geocachingem. Po vyjetí poslední zatáčky, na 
konci cílové rovinky nás čekalo krásné překvapení, 
se kterým jsme absolutně nepočítali. Čekala na nás 
spousta lidí, kteří nás při dojezdu podpořili nesku-
tečným aplausem. Čekala na nás také paní učitelka 

Katka: Asi jako když jedete na píchnutém kole. spolu s žákem, který nám pomohl navrhnout logo. 
Nejprve nás poměrně vystrašilo to mlaskání. Hla- Dostali jsme medaile, čerstvě natočené pivo od ne-
vou se nám honilo, že to není možný, že duše musí dalekého pivovaru, který pro nás přichystal malý 
někde ucházet, ale bylo to zkrátka tím horkem. Na- soudek. Celkově bych řekla, že to byl nejemotivnější 
štěstí vždy přes noc pneumatiky opět ztuhli, ustálil zážitek z naší cesty. 
se jejich tvar a my ráno mohli opět vyrazit. Honza chvějícím se hlasem doslova se slzami v 

Určitě Bosna a Hercegovina. Říkali jsme si, že Honza: Kupodivu nás ale ani letos nepotkal žád- očích dodává: „Připadal jsem si, jako kdybych vyhrál 
tam musíme znovu vyrazit bez koloběžek a udělat si ný defekt, tedy až na výměnu prasklé součástky, etapu  Tour de France. Bylo to krásné. Všem děkuje-
více času na bosenskou přírodu a městečka. Třeba která drží nosič. Naštěstí jsme vezli náhradní, takže me.“     
jednou nám místní obyvatelé doporučili, abychom výměna byla otázka deseti minut. Jinak nás nepo-
se vydali cestou, která není tolik kopcovitá. Vydali tkala ani jedna výměna duše.
jsme se po ní a nejednou se ocitli v krásném městeč-
ku Jajce uprostřed bosenských hor, kde stál obrov-

Fotografie včetně doprovodného textu ke kaž-
dému dni expedice najdete na facebookovému 
profilu s názvem GeoKoloběžky.

JN, foto: archiv  GeoKoloběžky

1 244 kilometrů

13 dní

 2 koloběžky
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Skoro všichni malí fotbalisté a dnes už ve velké míře 
i fotbalistky, když zavřou oči, mají své fotbalové sny - 
být jako velké fotbalové hvězdy, hráčské angažmá 
ve špičkových klubech nebo reprezentační utkání     
s českým lvem na prsou. My máme obrovskou ra-
dost z toho, že jsou v Čáslavi mladí fotbalisté a také 
jedna fotbalistka, kterým se ty sny daří krůček po 
krůčku plnit. V letošním roce se totiž podařilo hned 
několika čáslavským odchovancům nastoupit k 
utkání v reprezentačních dresech, ať už v těch re-
publikových nebo krajských. 

Sparty. V duelu proti Slovensku se jí dokonce 
povedlo připsat si do svých statistik svůj první 
reprezentační gól.

Všichni reprezentanti dnes působí v ligových 
klubech a i když by se zdálo, že to už i tak dotáhli 
ve své „fotbalové kariéře“ dost daleko, nebo 
minimálně o dost dál než většina ostatních, oni 
sami, jak už to u takových sportovců bývá, spo-
kojeni ještě nejsou. Několikrát týdně přicházejí 
na sportovní trénink s ambicemi být lepší a zase 
uspět. Nám nezbývá než jim přát, aby je jejich 

V květnu se do nominace reprezentačních tre- vášeň pro fotbal, radost ze hry a chuť úspěchu 
nérů U15 proti belgickému celku se dostali dva hrá- provázela co nejdéle.
či, kteří, než svoje působení přesměrovali do regio- Dobře nakročeno k podobným cílům mají 
nálních fotbalových akademií, působili v mládežnic- další mladší hráči FK Čáslav. Štěpán Machů, Ja-
kých týmech Fotbalového klubu Čáslav - Vratislav kub Tlustý, Adam Houfek, Štěpán Míšek a Filip 
Junek a Miroslav Vlček. Střední záložník Vratislav Moc pravidelně reprezentovali Středočeský kraj 
Junek nastoupil dokonce v obou přípravných due- v utkáních o titul mistra České republiky. Nejvíce 
lech ČR – Belgie a gólman Miroslav Vlček jako kapi- startů v reprezentačním dresu Středních Čech si 
tán vedl na hřiště své reprezentační spoluhráče ve připsal Adam Houfek, který odehrál všech 6 utká-
druhém utkání. ní. 

Jako svůj dosavadní největší úspěch považuje Věříme, že všem mladším hráčům ukázali 
své reprezentační starty v dvojutkáních Slovensko - jejich starší spoluhráči směr, kterým se vydat za 
Česko a Německo - Česko čtrnáctiletá čáslavská fot- svými fotbalovými sny. 
balistka Radka Hlouchová, toho času hráčka pražské Ivana Houfková,  FK Čáslav

JMÉNA FOTBALISTŮ ČÁSLAVSKÉ MLÁDEŽE ZNĚJÍ 
V REPREZENTAČNÍCH VÝBĚRECH

A tým Fortuna Divize C - DOMÁCÍ ZÁPASY
2. kolo neděle 19.8. 17:00 FK Čáslav – SK Spartak Slatiňany

4. kolo neděle 2.9. 17:00 FK Čáslav – TJ Velké Hamry

6. kolo neděle 16.9. 16:30 FK Čáslav – FK Náchod

8. kolo neděle 30.9. 16:00 FK Čáslav – FK Jiskra Mšeno Jablonec n/N

10. kolo neděle 14.10. 15:30 FK Čáslav – MFK Trutnov

12. kolo sobota 27.10. 14:30 FK Čáslav – FK Přepeře

15. kolo neděle 18.11. 13:30 FK Čáslav – TJ Dvůr Králové n/L

B tým I. A třída skupina B - DOMÁCÍ ZÁPASY

1. kolo neděle 12.8. 17:00 FK Čáslav B – AFK Semice

3. kolo neděle 26.8. 17:00 FK Čáslav B – SK Kosmonosy

5. kolo neděle 9.9. 17:00 FK Čáslav B – FC Sellier & Bellot Vlašim B

7. kolo neděle 23.9. 16:30 FK Čáslav B – Slovan Lysá n./L.

9. kolo neděle 7.10. 16:00 FK Čáslav B – Dolnobousocký SK

11. kolo neděle 21.10. 15:30 FK Čáslav B – Sokol Luštěnice

13. kolo neděle 4.11. 14:00 FK Čáslav B – Jawa Divišov

14. kolo neděle 11.11. 14:00 FK Čáslav B – TJ Záryby

Česká liga dorostu U19, U17 U19 U17
2.9. FK Čáslav - Bohemins 1905 10:00 12:15

16.9. FK Čáslav - Sparta Praha "B" 10:00 12:15

30.9. FK Čáslav - FK Pardubice "B" 10:00 12:15

14.10. FK Čáslav - FK Teplice 10:00 12:15

28.10. FK Čáslav - Dukla Praha "B" 10:00 12:15

18.11. FK Čáslav - FK Neratovice 10:00 12:15

II. liga žen
25.8. FK Čáslav - SK Líšeň 17:00

8.9. FK Čáslav - 1.FC Olomouc 17:00

22.9. FK Čáslav - FC Nesyt Hodonín 10:15

13.10. FK Čáslav - FK Pardubice 12:30

28.10. FK Čáslav - ABC Braník 14:30
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MUDr.
Martin Novák
ředitel nemocnice

Vážení čtenáři,

opět za Vámi přicházíme cestou Nemocničních listů. Tentokrát navštívíme oddělení anesteziologie a resusci-
tace (ARO). Představíme paní MUDr. Petru Běhounkovou, primářku ARO. Paní primářka Vás seznámí nejen s 
činností oddělení, ale i s oborem AR.
Díky úspěšnému schválení žádosti o dotaci v rámci IROP postupně obměňujeme přístrojové vybavení. 1. eta-
pa projektu je ukončena. Pro Vás pacienty představuje již v tuto chvíli modernizace zdravotnické techniky vel-
ký přínos v mnoha směrech. To je důvodem našeho rozhodnutí postupně v NL nové přístroje prezentovat.

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

Zpravodaj Městské nemocnice Čáslav Ročník XI. Číslo XIX. Září 2018

ČÁ VS AL

NE MÁ OK CS NT IS C

Ě E

M

Paní primářko, znala jste naše oddělení a paní Rozhovor s primářkou 
primářku Honců již před svým nástupem?

MUDr. Petrou Běhounkovou 

Takže vnímáte změnu pozitivně?

Můžeme nahlédnout na ARO MN Čáslav?

Přiblížíte čtenářům obor anesteziologie a resus-
citace?

A vysvětlíte definice pojmů tohoto oboru?
Paní primářko, v úvodu rozhovoru jste se zmíni-

la o přístrojovém vybavení, které je nezbytnou sou-
částí oddělení prezentující se kvalitní péčí.

operace s otevřením dutiny břišní či hrudní, cévní 
operace). Pacient je v umělém spánku a nevnímá nic 
z toho, co okolo něho probíhá a necítí bolest.  Svod-Ano, dobře. Od roku 2016 jsem pracovala na 
ná (regionální) anestézie  je poskytována u těch vý-Primariát ARO čáslavské nemocnice od 1. ledna oddělení jako externí lékařka. Právě seznámení se    
konů, kde k provedení vlastní operace postačí cílené 2018 převzala MUDr. Petra Běhounková. Před pří- s chodem oddělení, nemocnicí celkově a prací mé 
podání znecitlivujícího léku k nervům či nervovým chodem do naší nemocnice pracovala v Oblastní předchůdkyně, to vše mi velmi ulehčilo rozhodnutí 
pletením (např. spinální anestézie, epidurální ane-nemocnici Kolín a na Obklinice v Praze. Atestaci zís- změnit profesní prostředí. 
stézie, periferní nervové blokády). Působením toho-kala v oboru AR v roce 2008. Vedení se ujala po 
to léku je znecitlivěna jen určitá část těla tzn., že paci-MUDr. Evženii Honců, která úspěšně zastávala funk-

Určitě, vnímám to tak i nadále. Příjemná atmo- ent zůstává při vědomí, ale žádnou bolest necítí. ci mnoho let a nadále zůstává posilou lékařského 
sféra, téměř rodinná, dobré vztahy na pracovišti, to Analgosedace  znamená vyřazení vnímání bolesti týmu oddělení. Primářka Běhounková pochází z Kut-
jsou velké klady malé nemocnice. Přesto je zde spojené s různým stupněm útlumu vědomí. né Hory, je vdaná, má dvě děti a nejraději relaxuje 
prostor a možnosti profesního rozvoje i rozvoje in-

aktivně cestováním a sportem v rozumné míře. Resuscitace nebo-li oživování je péče o pacienta tenzivní péče samotné. Prioritou celého kolektivu 
v ohrožení života v důsledku selhání životních funkcí zůstává kvalita péče, individuální přístup k pacien-
(vědomí, dýchání, krevní oběh).tovi . Předpokladem pro naplnění je především lid-

ský faktor. V této souvislosti musím podotknout, že 
se všichni shodujeme  profesně i lidsky, práce nás Samozřejmě. Zajišťujeme anesteziologickou 
těší a veškeré naše snahy zaměřujeme ve prospěch péči včetně konziliárních vyšetření. V praxi to zna-
pacienta. Samozřejmě ani bez moderního přístrojo- mená okolo 2000 anestézií za rok, které umožní pro-
vého vybavení nelze v tomto oboru zajistit vysokou vádět operační výkony, léčebné a vyšetřovací meto-
úroveň zdravotních výkonů a činností. dy v celkovém nebo místním znecitlivění. Naši lékaři 

jsou součástí řetězce přednemocniční a nemocniční 
péče o pacienty s ohroženými či selhávajícími zá-
kladními životními funkcemi. Úzce spolupracujeme Budu vycházet z koncepce Ministerstva zdravot-
se záchrannými službami. Nemocní s chronickou a nictví ČR, která obor definuje ve zkrácené verzi tak-
nepřekonatelnou bolestí přicházejí také do naší od-to: „Anesteziologie a resuscitace je lékařským obo-
borné péče, ambulance bolesti. Lékaři oboru AR rem, který se zabývá poskytováním, organizováním 
zajišťují porodní epidurální analgezii. V této souvis-a zkoumáním anesteziologické, resuscitační a inten-
losti se zmíním o novince v naší nemocnici, tou je zivní péče. Při tom úzce spolupracuje s dalšími ope-
možná přítomnost otce u porodu císařským řezem, račními i neoperačními obory.“
což vnímám jako velmi přínosné.

Výraz „anestézie“ pochází z řečtiny a v překladu 
znamená „znecitlivění“. Starším názvem a stále hoj-
ně rozšířeným zůstává „narkóza“. Rozlišujeme něko-

Asi největším přínosem je pořízení nových lik typů anestézie: Celková anestézie je volena 
anesteziologických přístrojů, tedy supermoderních anesteziologem pro ty výkony, u nichž je nutné sva-
přístrojů, které zajišťují monitoraci pacienta během lové uvolnění a tam, kde je k provedení operace nut-
anestézie na operačním sále, umožňují přívod ná nehybnost pacienta (např. některé oční operace, 
inhalačních anestetik (těch, která se během 

tel.: 327 305 170

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

niky a rozšíření o nové přístroje představuje přede-
vším přínos pro naše pacienty. Zvýšení kvality péče, 
přesnější , efektivnější a bezpečné vyšetření a léčba 

Obor je na rozdíl od jiných lékařských oborů vcelku jsou pozitiva, přispívající rovněž ke zkrácení doby 
mladý. Jeho vznik datujeme přibližně do období hospitalizace a rychlejšímu návratu do aktivního 
před 160 lety. Po roce 1950 význačné objevy a no- života.
vinky posunuly obor samotný a přispěly k bezpeč-
nosti pacienta. Neumíme si představit operaci či jiný 
bolestivý zákrok bez anestézie. Samozřejmě už od 
počátků historie medicíny stavěla bolest nemoc-

Dne 20. 7. 2018 navštívil nemocnici pan PhDr. Mgr. 
ných a raněných lékaře do role objevitelů prostřed-

Jan Bodnár, LL.M., ředitel Regionální pobočky VZP 
ků na úlevu od bolesti. Nejslavnější lékař starověku, 

pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj. Pana ředi-
Hippokrates, 400 let př. n. l. podával opium k tlume-

tele přivítali představitelé Města Čáslav, pánové Ing. 
ní bolesti u svých pacientů. Dle dochovaných zázna-

Jaromír Strnad, starosta a Mgr. Daniel Mikš, mís-
mů byly odvary, zmírňující bolest z opia a mandra-

tostarosta spolu s vedením nemocnice v čele s  
gory používány již ve starém Egyptě. Praxe užívání 

MUDr. Martinem Novákem. V diskuzi přátelského 
odvarů přetrvávala několik století. Ovšem při chi-

setkání převládala témata zaměřená především na 
rurgických zákrocích nestačily na utlumení bolesti. 

budoucí rozvoj nemocnice. Předmětem zájmu byl 
V 16. století přichází na řadu odhalení účinku éteru 

rozsah péče na jednotlivých odděleních, počet poro-
a další objevy, které pokládají základy vzniku 

dů, možnosti rozšíření následné péče a další. Velmi 
anesteziologie. První éterová anestézie byla v Če-

důležité pro všechny je kladné hodnocení pana ředi-
chách podána mnichem Celestýnem Opitzem v roce 

tele, které vyslovil po prohlídce nemocnice. Byl vel-
1847. Tři staletí byla dlouhá cesta k použití éteru do 

mi mile překvapen přátelským prostředím jednotli-
klinické praxe. V 19. století přichází na řadu chloro-

vých oddělení a špičkovým vybavením. Následně 
formová anestézie, užití kokainu k topické anestézii, 

ubezpečil vedení města a nemocnice o zachování 
a první úspěšná spinální anestézie. Epidurální ane-

struktury poskytované péče v následujícím období. 
stézie byla zavedena až ve dvacátých letech 20. sto-
letí. Českoslovenští anesteziologové získávali zkuše-
nosti ve Velké Británii a po druhé světové válce ten-

anestézie vdechují zajištěnými dýchacími cestami), 
to obor přichází s jejich návratem k nám. První 

umožňují řadu anesteziologických technik a  zákro-
anesteziologické oddělení vzniká ve vojenské ne-

ků. 
mocnici ve Střešovicích v Praze. V důsledku velké 

V rámci dotace byl na naše oddělení zakoupen epidemie dětské obrny v r. 1952, kdy bylo třeba umě-
videolaryngoskop k vyšetření a vizualizaci horních lé plicní ventilace, se začíná  rychle rozvíjet výzkum a 
cest dýchacích. Předností tohoto přístroje je pomoc výroba moderních přístrojů, tím je položen základ 
při zavádění kanyly do dýchacích cest při náročné vzniku resuscitačních oddělení.
intubaci ( intubace = zavedení trubičky nejčastěji do 
dýchacích cest  za účelem uvolnění dýchacích cest 
nebo pro zajištění pacienta před operací). Další vyba-
vení se týká tzv. dospávacího pokoje, byly pořízeny 

Městská nemocnice Čáslav v návaznosti na úspěšné nové kvalitní monitory k monitoraci životních funk-
schválení žádosti o dotaci v rámci IROP v roce 2016 cí. Po probuzení z celkové anestézie po operačním 
modernizuje přístrojové vybavení.  Kritériem pro zákroku dochází k postupnému vylučování aneste-
schválení projektu je poskytování zdravotních slu-tických a analgetických látek. Pacient přichází k vědo-
žeb návazné péče minimálně ve čtyřech oborech.   mí, obnovuje se svalová síla a fyziologické obranné 
Rozpočet projektu modernizace představuje  55 mil. reflexy. V současnosti je anestézie na bezpečné úrov-
Kč, z toho finanční podpora z EU je ve výši 90%, tj. ni, přesto po jejím podání může dojít k ohrožení ne-
49,5 mil. Kč, spoluúčast  ve výši 10%, tj. 5,5 mil. Kč je stabilním krevním oběhem, nedostatečností dýchá-
financována zřizovatelem nemocnice, Městem ní, nevolností nebo nástupem bolesti. Proto je velmi 
Čáslav. Realizována již byla 1. etapa projektu. Ta důležitá nepřetržitá monitorace a sledování hodno-
představuje dodání monitorovacích systémů, video-ty krevního tlaku, EKG křivky, dechové frekvence a 
laryngoskopu, anesteziologického přístroje, endo-parametrů určujících dostatečné dýchání. Ovšem 
skopického systému, defibrilátorů, lůžek pro inten-díky dnešní úrovni anestézie a komplexní důsledné 
zívní péči, analyzátorů pro laboratoře, ultrazvuko-monitoraci jsou kritické situace naprosto ojedinělé.
vých přístrojů, harmonického skalpelu, operačních 
světel atd. Ukončení celého projektu je plánováno 
do konce roku 2018. Obměna stávající zastaralé tech-

Pro zajímavost krátce z historie 
anesteziologie a resuscitace

Významná návštěva 

v naší nemocnici

Pro občany města, regionu a zaměstnance nemoc-
nice se jedná o zásadní informaci. Městská nemoc-
nice bude nadále příspěvkovou organizací, jejímž 
zřizovatelem a majitelem je Město Čáslav.

Modernizace 

zdravotnické techniky

Paní primářko, děkuji za rozhovor i jménem čte-
nářů.

Hematologicko-transfúzní oddělení informuje 
Vážení čtenáři, možná jste nevěděli, že HTO provádí odběry krve nejen pro pacienty nemocničních ordinací, ale pro všechny, kteří chtějí využít této 

možnosti ve svém okolí. Není nutné absolvovat cestu do vzdáleného zařízení. Stačí využít možnosti našeho pracoviště ve dnech pondělí, středa a pátek od 
6:30 do 10:00 hod. a přijít na odběr s vystavenou žádankou od lékaře. Výsledky zašleme žádajícímu lékaři nebo předáme osobně. Při osobním předání 

nezapomeňte na občanský průkaz. Těší se na Vás kolektiv HTO.

zleva: PhDr. Mgr. Jan Bodnár, 
ředitel nemocnice MUDr. Martin Novák
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V červnu a červenci roku 2018 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 
79 dětí, z toho 16 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 14 
místních občanů. Bylo uzavřeno 27 sňatků.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ZÁŘÍ
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17. září uplynou 2 roky od úmrtí
paní

Marie Pavlů

Se zármutkem v srdci vzpomínají
přítel František, 

dcera Andrea s manželem Janem 
a vnučkou Barunkou

Letos v srpnu uplynulo 
15 let od úmrtí 

profesora 

Milana Marka

Vzpomíná rodina

11. září se dožívá požehnaného věku
 

93 let 

Hodně zdraví, štěstí, radosti a síly ze srdce přeje rodina. 

naše obětavá maminka,
nejlepší babička a prababička,

paní učitelka

Eva Marková

Dnen 13. září 2018 uplyne 17 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček,
pan 

František Ducheček

Stále vzpomínají 
synové Ivo a František s rodinami. 

Dne 11. září uplynou 3 roky ode dne, 
kdy nás navždy opustil 

pan

Josef Horák

Stále vzpomíná syn s manželkou.

Dne 27. září oslaví
naši milí rodiče

Miroslava
a

Antonín 
Andrlovi

Gratulují a do dalších let hodně zdraví a štěstí přejí 
dcery Zdena a Renata s rodinami.  

krásných 60 let společného života

Dne 2. srpna 2018 oslavili 
manželé

Bohuslav 
a Marie 

Nulíčkovi

Děti Miloš a Iva s rodinami, syn Vladimír 
a pravnoučátka Filípek, Adámek a Nikolka

60 let svého společného života.

Přejeme jim do dalších společných let mnoho radosti a porozumění.

Dne 7. 9. to budou již dva smutné roky,
co nás opustil 

pan

Jaroslav Pavlík
(Šakal)

Ty jsi rád nás měl a rád jsi žil.
Však přišel den a Ty ses s námi rozloučit nestačil...

Stále vzpomíná manželka Jana, děti s rodinami, 
sourozenci a ostatní příbuzní.

Dne 19. srpna jsme vzpomněli 
5. smutné výročí dne, 

kdy navždy odešla 
paní

Marie Kozáková

Stále vzpomínají manžel 
a synové Roman a Petr s rodinami.

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

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

Dne 25. 9. uplyne 7 let od chvíle, 
kdy beze slůvka rozloučení odešla 

naše dcera, paní

 

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

Ilona Trojková

Dne 5. září 2018 uplyne 1 smutný rok,
kdy nás opustil 

pan

Antonín Mladý
z Drobovic

S láskou stále vzpomínají 
manželka Danuška a děti s rodinami.

Tatínku, děkujeme za vše. 
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 731 449 131 nebo 733 529 489 
www.ddmcaslav.cz

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

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

ZÁŘÍ

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

od 6. 8. do 23. 9. 2018 - VÝSTAVA

výstava Milan Lepeška - „VALÉRY LESNÍ DUŠE“

od 14. 5. do 14. 9. 2018 - VÝSTAVA

BITVA U ČÁSLAVI 1618 - Výstava k 400. výročí bitvy u Čáslavi

úterý 25. 9. 2018 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

HRAD CHLUM

NOVÁ EXPOZICE 
STŘEDOVĚKÉ MĚSTO

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 

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

muzeum (Husova 291) 

Otevřeno: út 9 - 11, 12 - 16, st - ne 9 - 11, 12 - 17 hodin

Nová scéna Dusíkova divadla
Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ ve spolupráci s Městským 
muzeem a knihovnou Čáslav zve na přednášku , aneb výzkum 
málo známého sídla velmi známého rodu.
Přednáší: Mgr. Filip Velímský, Ph.D.
vstupné dobrovolné

s ozvučeným modelem Čáslavi v 16. století
Muzeum, Husova 291, ČÁSLAV
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VZHLEDEM K REKONSTRUKCI V PROSTORÁCH 
DIVADLA BUDE PROGRAM POKRAČOVAT OD ŘÍJNA

KONCERTNÍ KLUBOVÁ SEZONA 2018 
V ČÁSLAVSKÉM GRANDU!

14. 09.  
Rytmus, Lipo, Dj Lucky D

12. 10.  
Yo Yo Band, , Burma Jones

23. 11.  
Vypsaná Fixa, Mnága a Zdorp 

28. 12.  

Argema  

15. 12.  

Grand Fest  

ˇ ˇ ˇ

DO ČÁSLAVSKÉHO GRANDU MÍŘÍ RYTMUS

Aktuální rozvrh zájmových kroužků DDM Čáslav na školní rok 2018 - 2019 
naleznete na www.ddmcaslav.cz a facebooku DDM Čáslav

v pátek 31. 8. 2018 od 12 hodin.

Přihlašování do zájmových kroužků v DDM 
od pondělí 3. 9. 2018 v době od 9 do 17 hod., 

ve dnech 4. 9.- 6. 9. 2018 od 8 do 17 hod. přímo v DDM. 
Přihlašování je možné i v dalších dnech.

Činnost zájmových kroužků bude zahájena v pondělí 17. 9. 2018.

Těšíme se na Vás.

Nabitá klubová sezóna v čáslavském Grandu odstartuje akcí v čele se samozva-
ným králem rapové scény Rytmusem. Večer dále zahrají interpreti, kteří ne-
představují pouhou „vatu” pro vyplnění večera před vystoupením hlavní 
hvězdy. Na pódiu se objeví také Dj Lucky D a čáslavskému Grandu již známý Lipo.  

Do varu publikum dostane svým DJ setem Lucky D. Profesionální DJ a mode-
rátor se postará o zábavu také v samotném závěru celého večera nebo přesněji 
řečeno v závěru celé noci, chcete-li. 

Ještě před koncertem Rytmuse, představí své básně v rytmicky mluvených 
rýmech podkreslených hudbou včetně melodických refrénů Jonáš Červinka 
alias Lipo, jehož písně rotují v nejposlouchanějších českých médiích. Zakládající 
člen projektu BPM (Básníci před mikrofonem) se na scéně objevuje od roku 
2006 a za tu dobu si vydobyl respekt u fanoušků, ale i kritiků, kteří rapu a hip-
hopu příliš neholdují. Se zmiňovaným projektem vydal dvě alba. Za album Hori-
zonty byli BPM dokonce oceněni cenou Anděl 2009 v kategorii Hip hop and 
R’n’B. První sólové album Lipo nahrál v roce 2012, druhé v roce 2014. Třetí des-
ka vyšla letos a nese název Lyrika. Lipo se do Čáslavi vrací téměř po dvou letech.

Jednačtyřicetiletý Patrik Vrbovský vystupující pod pseudonymem Rytmus 
patří možná mezi nejznámějšího a zároveň nejkontroverznějšího představitele 
rapu v České a Slovenské republice. Stovky lidí jeho tvorbu nemusí, někteří až 
nesnáší, stovky lidí jeho hudbu naopak milují a respektují ji jako významné poči-
ny ovlivňující moderní populární hudbu. Mezi mladšími posluchači se bezpo-
chyby jedná o nejzvučnější jméno, které jsme v Grandu zatím mohli slyšet. Ryt-
mus o sobě dal prvně vědět především jako zakládající člen skupiny Kontrafakt 
v roce 2003, se kterou vydal dvě studiová alba. Jako sólový interpret má na 
svém kontě čtyři sólová studiová alba (Bengoro (2006), Kráľ (2009), Fenomen 
(2011), Krstný otec (2016)) 

Předprodej probíhá v IC Čáslav, Chotěboř, Kutná Hora a v restauraci Hotelu 
Grand za 360 Kč. V předprodeji je také 60 kusů VIP lístků. 

  

Cena na místě bude 
činit 420 Kč. Více informací najdete na FB události.

 ,  ,  , 
 ,  

19:00 20:00 - 21:30 22:00 - 23:30
24:00 - 1:30 1:30 - ?

Otevření sálu Dj Lucky D Lipo
Rytmus Dj Lucky D 

        

  
8. 9. 2018 (sobota) v 16.00 hod., 

zahrada Diakonie Čáslav ul. Jana Karafiáta

vstup zdarma               

        
          

 GOLČOVANKA

Pořadatel Město Čáslav Vás zve na koncert dechové hudby

vystoupí 
 



KINO MILOŠE FORMANA ZÁŘÍ

1.- 2. DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL 15. - 16. MALÁ ČARODĚJNICE

15. - 16. PREDÁTOR: EVOLUCE

1. - 2. KUBÍK HRDINA

18. - 19. KRYŠTŮFEK ROBIN

4. - 5. ALFA

20. SCORPIONS - FOREVER AND A DAY

6. SEX PISTOLS: ANGLIE TU BUDE NAVŽDY

21. - 23. PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

7. SESTRA

8. - 9. TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ 25. - 26. ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

11. - 12. VŠECHNO BUDE
27. - 28. BEZE STOP

13. MCQUEEN
29.- 30: YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ 3D

29.- 30. DOMESTIK

14. CHATA NA PRODEJ

Andrej (Vojtěch Dyk) pracuje jako programátor u nadnárodní firmy, která se V Česku se postavička Malé čarodějnice, kterou doprovází věrný havran 
zabývá vývojem tzv. inteligentního domu, který má znamenat revoluci v Abraxas, stala známou především díky animovanému večerníčku z 80. let. V 
bydlení. Spolu se svojí čerstvou manželkou, ambiciózní sochařkou Zuzanou Německu se nyní příběh z pohádkové knížky libereckého rodáka Otfrieda 
(Gabriela Marcinková), se nastěhují do luxusního domu ze skla a kamene Preusslera dočkal filmového zpracování. 
uprostřed nádherné přírody. To, co se ze začátku jevilo jako pohádka, se však Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.
pomalu ale jistě mění v noční můru.
Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Quinn McKenna (Boyd Holbrook) je velitel elitní skupiny vojáků, která provádí 
tajnou operaci na místě, kde havarovala loď Predátora. Quinn se rozhodne loď 

Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy naučit se létat a migrovat se prozkoumat a část vybavení pošle domů, kde bydlí jeho syn Rory (Jacob 
svou rodinou do teplých krajin. S pomocí několika kamarádů je schopen přežít Tremblay). Za to je McKenna zatknut vládním agentem Willem Traegerem 
ve světě plném nepřátel a nakonec je i oslavován jako hrdina. (Sterling K. Brown), který monitoruje aktivitu predátorů na zemi. Po zotavení z 

pádu lodi se Predátor probouzí a začíná hledat chybějící část vybavení. Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč, děti 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.
Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Dospělý Kryštůfek Robin dře v zaměstnání, kde je přepracovaný, mizerně 
zaplacený a kde nemá jistou budoucnost. Má sice rodinu, ale práce ho vytěžuje 
natolik, že mu na ženu a dcerku zbývá jen málo času. Kryštůfek docela zapom-
něl na své idylické dětství strávené s prostomyslným a mlsným plyšovým med-
vídkem a jeho kamarády. Když se však s nyní potrhaným a ošuntělým Medvíd-
kem Púem opět setká, jejich přátelství opět vzplane a připomene Kryštůfkovi 
nekonečné dny dětských radovánek.

Velkolepé dobrodružství, odehrávající se během poslední doby ledové v Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. V úterý promítáme od 20 a ve středu od 
Evropě před 20 tisíci lety. Mladý lovec, který se vypravil na svůj první lov se 17.30 hodin.
skupinou nejlepších lovců kmene, utrpí zranění a je ostatními zanechán 
napospas osudu. Když se probere, zjišťuje, že je zraněn a sám - je nucen naučit  
se přežít v drsné a nemilosrdné divočině. Padesát let historie rockové legendy Scorpions, jejich cesta na vrchol, těžké ro-
Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. ky, kdy zpěvák a zakládající člen přišel o svůj unikátní hlas, zpověď blízkého oko-

lí, včetně manželek, zákulisí legendárního koncertu v Moskvě a současný život 
rockových hvězd. To vše v unikátním dokumentu.

Na hudební scénu vtrhli v roce 1975, udělali bordel a zmizeli stejně rychle, jako Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.
přišli. Legendárním koncertem Anglie tu bude navždy oslavili 30 let a zmizeli 
znovu. Naštěstí ho zaznamenali pro velká plátna kin…
Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin. Charismatický cynik Karel Král, trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kte-

rého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezá-
vazný způsob života utrží hned několik ran. Karel vyřeší problémy po chlapsku - 

Tvůrce rekordně úspěšných hororů James Wan se producentsky ujal snímku, ve společně s nejlepším kamarádem Čestmírem se opije a v dobrodružné noci si 
kterém se vrací zlovolná síla v podobě démonické řádové sestry, která přeje, aby se stal ženou. Ráno Karel zjistí, že následkem noční alkoholické „jíz-
terorizovala v hororu  V zajetí démonů 2. dy“ se  stal ženou. Ovšem pouze fyzicky. 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Keanu Reeves a Winona Ryder v komedii Ten pravý, ta pravá? do sebe vrazí jako Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno 
věčně nepříjemní a nabručení samotáři na svatbě, kam prostě museli. Omylem lahve dostali na samotné dno života. Na dno, odkud vede už jen cesta vzhůru. 
se dají do řeči už na letišti během cesty a hned zjistí, že mají hodně společného. Ze závislosti už ale cesta ven nevede, jediná šance je nahradit alkohol něčím 

jiným. Co takhle uběhnout maraton?Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Typický outsider čtrnáctiletý Mára (Tomáš Mrvík) a jeho kamarád dvanáctiletý 
Heduš (Jan František Uher) podniknou cestu za svobodou. Mára ukradne auto Patnáctiletá Tom žije se svým otcem v lese na okraji Portlandu. Dobrovolná 
a svými průšvihy ohromí i mladou stopařku (Eliška Křenková). Všichni jsou na izolace od tzv. normální společnosti jim umožňuje vytvořit si realitu čistých, 
útěku, na dobrodružné cestě. Až do okamžiku, kdy Máru chytne policie. civilizací nezkažených prostých radostí. Jednoho dne však o sobě okolní svět 

dává vědět a konfrontace je nevyhnutelná.Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Příběh Alexandra McQueena je moderní pohádka o obyčejném chlapci z  
Východního Londýna, který spoutal vlastní démony a stal se globální hvězdou Ať je ti jak je ti, je tady Yeti. Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že 
módního návrhářství. Film McQueen sleduje mimořádný osud jednoho z záhadné bytosti známí jako „lidé“ opravdu existují.
nejvýraznějších umělců našeho tisíciletí, který v 27 letech stanul v čele Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.
Givenchy, aby následně založil svou vlastní úspěšnou módní značku. 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 80 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Roman je vrcholový cyklista, který se zotavuje ze zranění pomocí cvičení a  
životosprávy. Aby zlepšil svůj výkon, spí dokonce v kyslíkovém stanu, který si 

Zápletka se točí okolo staré chaty, kterou se rozhodnou její majitelé prodat. Ale nechal postavit v ložnici. To ale těžce nese jeho žena Šarlota. S každou další nocí 
ještě před tím tam chtějí uspořádat poslední rodinné setkání. Nikomu se na něj v kyslíkovém stanu se jejich vztah proměňuje. Podaří se jim v tomto klaustro-
moc nechce. Tenhle večer zkrátka asi úplná pohoda nebude. Co se ale stane fobním prostředí ještě znovu nadechnout? 
ráno, když se zjistí, že děda zmizel? Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.
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4. SETKÁNÍ S PANÍ MARTINOU FORMANOVOU
Město Čáslav a Dusíkovo divadlo v Čáslavi Vás zvou na setkání s paní Martinou 
Formanovou. Paní Martina Formanová se rozhodla městu věnovat portrét 
svého muže. V rámci její návštěvy Čáslavi přečte ukázku z její autobiografické 
knihy „Snědla dětem sladkosti.” Srdečně zveme. 
Vstup volný. Začátek v 18:00 v kině Miloše Formana.
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1 osoba: 1 400 Kč

(při obsazení 

min. 2 čtyřkolek: 1 000 Kč)

spolujezdec: 100 Kč 



MASÁŽE 
777 796 858

www.masazemartacaslav.cz

Koupím JAWA, ČZ: mopeda, skútr, 
motocykl, vozík PAV, s doklady i bez.

Možno i díly a vraky.
tel.: 777 58 92 58
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Inzerci do Čáslavských novin přijímáme na adrese redakce: 
MěÚ Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1 (2. patro na konci chodby)

nebo prostřednictvím e-mailu: noviny@meucaslav.cz
bližší informace je možné dohledat na webových stránkách www.meucaslav.cz/noviny
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Doučování matematiky, 
především pro středoškoláky v Čáslavi

mobil: 739 244 604      
e-adresa: ferovi@centrum.cz

Prodej slepiček

Prodej:  14. září a  17. října 2018   

 Červený Hrádek  prodává slepičky typu Tetra 
hnědá,  Dominant ve všech barvách  a  slepičky 

Green Shell-typu Araukana. 
Stáří 14- 19 týdnů, cena 159 -195,- Kč/ ks.  

Čáslav - u vlakového nádraží - 16.00  hod
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. 

Info: Po-Pá 9.00-16.00hod,
tel. 601 576 270, 728 605 840, 
www.drubezcervenyhradek.cz 

Do restaurace MOTOREST NA PÍSKU u Golčova 
Jeníkova 
přijmeme 

  Nástupní plat 25.000,-/měs. 

  Možnost ubytování. 

Kontakt: Tel: 777555223, 776154019 
davidte@seznam.cz

- SAMOSTATNOU SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA

- SAMOSTATNÉHO KUCHAŘE

- Dále brigádníky - léto/víkendy 
- a paní na nádobí a úklid

Vážení, 
chtěla bych poděkovat kadeřnicím 
v Husově ulici za letitou spolupráci 

a přivítat v našem kolektivu nové posily 
BA a MM. 

Děkuji i všem našim zákazníkům 
za letitou přízeň. 

Všichni se na vás v našem kadeřnictví 
a holičství těšíme. 

                                               Anna Karafiátová. 

Hledám pronájem či podnájem
 1+1 až 2+1, 

s vlastním sociálním zařízením a alespoň kuchyňským koutem. 
V Čáslavi, pokud možno s možností parkování auta, nebo i na vesnici 

do 10 km od Čáslavi. 
Mohu jako částečnou protihodnotu, zajistit základní péči o 

nemovitost kde budu bydlet, a to do rozsahu maximálně 1 pracovní 
den týdně. Zkušenosti se správou a údržbou nemovitostí mám, jsem 

manuálně zručný revizní technik elektro a stavbyvedoucí, 50 let, 
nekuřák, abstinent a nechovám žádné domácí mazlíčky. 

Tel.: 774 216 469. 

Cena inzerce v ČN 
2je stanovena na 7,- Kč/cm  v komerční části

2a 3 Kč/cm  ve společenské rubrice
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Program na září 2018 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

 zahájila sezonu tréninkovým soustředěním již v pondělí 13. 8. 2018. 
Program na celý týden měla nabitý - zahájení denně od 7:30, tréninky jak na 
suchu, tak na ledě. Ukončení v 17:00. Třešničkou a tak trochu překvapením byl 
modelový trénink, který vedl bývalý extraligový hokejista Martin Maškarinec. 

 zahájil sezonu v úterý 14. 8. 2018. Hráči absolvují kondiční dávky a     
v rámci přípravy odehrají 4 přátelská utkání. 3 doma a 1 venku. 

29. 8. 2018 (18:30) HC Čáslav vs. HC Chrudim,      
2. 9. 2018 (18:00) HC Čáslav vs. HC Jičín, 13. 9. 2018 (18:30) HC Čáslav vs. 
Stadion Nový Bydžov

5. 9. 2018 (18:30) HC Chrudim vs. HC Čáslav

Gripeňata

A-tým

Domácí přípravná utkání: 

Venkovní přípravné utkání: 
Soutěž zahájíme 15. 9. 2018 v Mladé Boleslavi a doma se představíme     

23. 9. 2018 proti HC Žabonosy.

Nábor dětí od 6-ti let do nové přípravky 2018/19: 

pátek 7.9. 2018 v 15:00 a pondělí 10.9.2018 v 15:30 v

 malé tělocvičně ZŠ Čáslav, Sadová

Nábor do Baby Juda v Čáslavi a první trénink 

pro pokračující děti z minulého roku: 

pátek 7.9. a 14.9. 2018 v 16:30 v

 malé tělocvičně ZŠ Čáslav, Sadová

Nábor a pokračování 

tréninků Juda 

pro dospělé: 

6.9. a 13.9.2018 V 19:00.

A-tým po třetím kole v Divizi C po dvou remízách (výhry - penalty) 
a jednou výhrou disponuje sedmi body a v tabulce je na třetí pozici.

Rozpis domácích zápasů A týmu, B týmu, žen a dorostu najdete na straně 22.

1.  9. 2018 - sobota - 
trasa: Hněvkovice Obecní úřad /start a  cíl/ … trasa dle propozic pořadatele. 14  
km, odjezd: Čáslav 7.06 hod., návrat 16.49 hod., jízdné Čáslav - Chřenovice a 
zpět, vedoucí: Jiří Kučera, Julie Černíková

8. 9. 2018 -  sobota - 
trasa: Choceň, rezervace Peliny, Brandýs nad Orlicí, labyrint Choceň. 14 km, 
odjezd: Čáslav 6.56 hod., návrat: 17.06 hod. jízdné Čáslav - Choceň a zpět, 
vedoucí: Zdena Šrámková

15. 9. 2018  -  sobota -
trasa:  Tišnov - vyhlídka, Květnice - vyhlídka, Předklášteří, Klínek, Vokounova 
vyhlídka, Červený mlýn, Tišnov. 12 km, odjezd: Čáslav 7.06 hod. návrat: 16.49 
hod., jízdné Čáslav - Tišnov  a zpět vedoucí: Markéta Štěpinová, Blanka Krupič-
ková

 22.  9. 2018 -  sobota -
trasa: Beroun, Tetín, Koda Srbsko. 14 km, odjezd: Čáslav 7.50 hod., návrat: 
17.04, 19.04 hod., jízdné Čáslav - Beroun a zpět, vedoucí: Zuzana Vohnická

29. 9. 2018 - sobota - 
trasa: Ostrá skanzen, Kostomlaty. 10 km, odjezd: Čáslav 7.50 hod., návrat: 
15.04, 17.04 hod., jízdné Čáslav- Ostrá a zpět, vedoucí: Zdenka Matysová

POCHOD PROKLATÝM ÚDOLÍM

REZERVACE PELINY

 TIŠNOVSKÉ VYHLÍDKY

 ÚDOLÍM   DĚSU

CENTRUM ŘEMESEL A BYLINNÉ ZAHRADY


