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O událostech ve městě Čáslav

V Dusíkově divadle uvidíme 
obrazy Zdeňka Sejčka

SK Slavoj Čáslav udržuje
tradici šachové hry v Čáslavi
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

vzala na vědomí
neměla námitek

usnesením č. 84/2016 
usnesením č. 88/2016

usnesením č. 89/2016

usnesením č. 85/2016 usnesením č. 90/2016

usnesením č. 86/2016 usnesením č. 91/2016

usnesením č. 92/2016

usnesením č. 93/2016
usnesením č. 87/2016

usnesením č. 94/2016

 informativní zprávu o připravované rekonstrukci mostu ev. č. telekomunikační infrastruktura a. s. 
339  004 na komunikaci II/339 Čáslav, ulice Pražská, dle důvodové zprávy.  k projektové dokumentaci č. 010116 z ledna 2016 k akci: 

1) schválila jako zhotovitele podlimitní veřejné zakázky „Stavební úpravy se změnou v užívání části přízemí hotelu Grand“.
zadávané v otevřeném řízení „Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi“ firmu:  schválila nájemní smlouvu na sběrné nádoby mezi 
Realitní a stavební spol. s r. o. , IČ: 41432037, Fantova 693, Obřany, 61400 Brno Městem Čáslav a společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Praha, dle 
14, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; 2) pověřila starostu důvodové zprávy.
města uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem postupem stanoveným v §  schválila nájemní smlouvu mezi Městem Čáslav a 
82 ZVZ, případně postupem stanoveným v § 111 odst. 5 ZVZ. Národním zemědělským muzeem Praha, dle důvodové zprávy.

1) schválila vyhlášení zadávacího řízení na pořízení  schválila záměr Města Čáslav na pronájem nebytových 
stroje na úpravu ledové plochy s tím, že výběr dodavatele veřejné zakázky bude prostor ve 3. Nadzemním podlaží budovy městského úřadu, Gen. Eliáše 6 (st. p. 

2proveden formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 ZVZ, 2) č. 244/4) o celkové výměře 72,1,m  organizaci MAS Lípa pro venkov z. s. 
schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky na pořízení stroje na úpravu Zbraslavice, za cenu 4.000,-Kč/měsíčně + náklady na provoz, od 1. 4. 2016 do 
ledové plochy byly obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě. 31. 12. 2017, dle důvodové zprávy.

 schválila 1) zadání veřejné zakázky malého rozsahu  neschválila dodatek č. 1 ke smlouvě č. 140460 o nájmu 
„Zpracování projektové dokumentace stavby Stavební úpravy hotelu Grand v části nemovitosti ze dne 1. 7. 2004 se společností Vodafone Czech Republic a 
Čáslavi - hotelová část objektu“ formou přímého zadání; 2) jako dodavatele .s., dle důvodové zprávy.
veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace stavby  schválila dodatek č. 2 smlouvy o dílo mezi Městem 
Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi – hotelová část objektu“ firmu Arplan s. Čáslav a firmou Vltava - Labe - Press, a. s. České Budějovice ve znění dle 
r. o., IČ: 27570754, Ječná 505/2, 120 00 Praha 2 v rozsahu cenové nabídky ze důvodové zprávy.
dne 1. 3. 2016.  schválila, aby k podání nabídky na zpracování 

 schválila uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě projektové dokumentace k III. etapě rekonstrukce Dusíkova divadla Čáslav, 
elektronických komunikací č. VPI/PH2016/39 o překládce sítě elektronických byly obeslány projekční kanceláře, dle důvodové zprávy.
komunikací pod označením „Čáslav - Úprava ploch a parkoviště  schválila postoupení smlouvy uzavřené dne 15. 4. 2005 - 
Havlenova/Žitenická“ mezi Městem Čáslav a vlastníkem sítě Česká postupitelka R. N., postupník - Dopravní značení K. H. s. r. o.

Usnesení městské rady ze dne 14. 3. 2016 | Městská rada

usnesením č. 6/2016

usnesením č. 7/2016

usnesením č. 10/2016

usnesením č. 8/2016
usnesením č. 11/2016

usnesením č. 9/2016

  vyslovilo souhlas s realizací akce „Obnova veřejné zeleně 1306 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních 6816/368520 na 
ve městě Čáslav“ uvedenou v důvodové zprávě. společných částech domu čp. 1305, čp. 1306, čp. 1307, čp. 1308 a na 

 schválilo a) poskytnutí dotací na činnost žadatelů, v pozemcích st. p. č. 1820/1, st. p. č. 1820/2, st. p. č. 1820/5, st. p. č. 1820/6 v k. ú. 
oblasti tzv.“ olympijských sportů“ ve výši uvedené v návrhu sportovní komise Čáslav, paní L. C., bytem Čáslav za kupní cenu ve výši 831. 143 Kč.
rady města; b) poskytnutí dotace na činnost TK Sokol Čáslav ve výši uvedené v   schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
návrhu sportovní komise rady města; c) poskytnutí dotace na údržbu tělový- věcného břemene služebnosti mezi Městem Čáslav jako oprávněným z 
chovného zařízení TJ Sokol Čáslav ve výši uvedené v návrhu sportovní komise věcného břemene a Městem Zruč nad Sázavou jako povinným z věcného 
rady města; d) poskytnutí dotací na sportovní akce – žadatelům AC Čáslav, břemene na pozemku p. č. 2812 v k. ú. Zruč nad Sázavou za jednorázovou 
spolek, Oddíl Judo ZŠ Sadová Čáslav, spolek, FK Čáslav, z. s. , TK Čáslav, a. s. ve úhradu ve výši 5 025 Kč + DPH v platné výši z důvodu pokládky elektr. kabelu 
výši uvedené v návrhu sportovní komise. pro vybudování elektropřípojky k rekreační chatě ve vlastnictví Města Čáslav 

 schválilo možnost uhradit dlužné nájemné a penále postavené na pozemku st. p. č. 2774 v k. ú. Zruč nad Sázavou.
žadatelky p. M. K., bytem Čáslav, ve splátkách, dle důvodové zprávy.   schválilo seznam žadatelů o poskytnutí úvěru z Fondu 

  schválilo prodej bytové jednotky č. 1306/15 v domě č. p. rozvoje bydlení pro rok 2016 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 14. 3. 2016 | Městské zastupitelstvo

usnesením č. 95/2016 usnesením č. 100/2016

usnesením č. 101/2016

usnesením č. 96/2016 neměla námitek

usnesením č. 102/2016

usnesením č. 97/2016

usnesením č. 103/2016

usnesením č. 98/2016

usnesením č. 99/2016  

 doporučila Zastupitelstvu města přijmout následující  vyslovila souhlas s užitím znaku a loga města Čáslavi 
usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením č. pro účely spojené s činností hokejového klubu Čáslav, dle důvodové zprávy.
/2016 schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016. Rekapitulace: upravené příjmy  schválila vyčlenění investiční účelové dotace z dotace 
205.535,44 tis. Kč, upravené výdaje 250.423,35 tis. Kč, financování mínus neinvestiční neúčelové (provozní) v roce 2015 společnosti Čáslavská servisní 
44.887,91 tis. Kč. s.r.o., dle důvodové zprávy.

 schválila: 1) vyřazení uchazeče STAVITELSTVÍ KAFKA,s. r.  ke změně projektu pro umístění nové trafostanice CTSbb, 
o., IČ: 03654371, SNP 1148, 580 01 Havlíčkův Brod, z účasti ve výběrovém kVN, kNN na pozemku p. č. 248/6 v k. ú. Čáslav dle projektové dokumentace k 
řízení z důvodu uvedeného v důvodové zprávě; 2) jako dodavatele veřejné rekonstrukci distribuční trafostanice č. 250011 v Čáslavi, ulice Boženy 
zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy přízemí hotelu grand - keramické Němcové, zpracované Ing. Miroslavem Bohmem.
dílny“ firmu Prostav s. r. o., IČ: 25105914, Na Chmelnici 533/II, 290 01  schválila pronájem části pozemku p. č. 248/2 v k.ú. 

2Poděbrady, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Čáslav o výměře 5 m  panu Miroslavu Kalčicovi, bytem Močovice 19, 286 01 
 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého Čáslav, jako vlastníkovi stánku na předmětné části pozemku, za cenu 2 500 

rozsahu: „Zpracování IV. úplné aktualizace územně analytických podkladů Kč/rok od 1. 4. 2016 na dobu neurčitou.
správního obvodu obce s rozšířenou působností ( ORP) Čáslav “ firmu U - 24  schválila: 1) Záměr města Čáslav na prodej části 
s.r.o., Atelier pro urbanismus a územní plánování, Perucká 2540/11a, 120 00 pozemku p.č. 1776/56 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
Praha 2. katastrálním území Kutná Hora pro obec a katastrální území Čáslav o výměře 

2 2 schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi městem cca 90 m  vlastníkům pozemku p.č. 1776/90 v k.ú. Čáslav za cenu 150 Kč/m  + 
Čáslav a Základní organizací svazu postižených civilizačními chorobami Čáslav náklady na realizaci prodeje, za účelem rozšíření zahrady. Na pozemku p.č. 
ve znění dle důvodové zprávy. 1776/56 v k.ú. Čáslav vázne věcné břemeno spočívající v ochranném pásmu 

souhlas s užitím znaku města Čáslavi při nadzemního vedení  VN 22 kV pro ČEZ Distribuce, a.s. Veškerý pohyb osob a 
příležitosti výstavy profesora Zdeňka Sejčka v Dusíkově divadle v Čáslavi, jejich činnost (stavební, zemědělská i pěstitelská) se musí řídit v souladu s 
organizované spolkem Třiatřicet, Dr. K. Tesaře 845/9, Čáslav. podmínkami pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních 

vyslovila
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vedení vydaných ČEZ Distribuce a.s.; 2) Záměr města Čáslav na bezúplatnou obecně závaznou vyhláškou města Čáslavi o místních poplatcích.
výpůjčku části pozemku p.č. 1776/56 zapsaného u Katastrálního úřadu pro  schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého 
Středočeský kraj, katastrálním území Kutná Hora pro obec a katastrální území rozsahu „Květinová výzdoba ve městě Čáslav v roce 2016“ firmu AVE CZ 

2Čáslav o výměře cca 400 m  vlastníkům pozemku p.č. 1776/90 v k.ú. Čáslav, z odpadové hospodářství s. r. o. Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, provozovna 
důvodu zajištění přístupu k pozemku p.č. 1776/90 a využití prostoru pro Hejdof 1666, Čáslav.
zahradničení, od 1. 7.2016 do 31.12.2020. Na pozemku p.č. 1776/56 v k.ú.  schválila odepsání pohledávky z položky inzerce 
Čáslav vázne věcné břemeno, spočívající v ochranném pásmu nadzemního Čáslavských novin, dle důvodové zprávy.
vedení  VN 22 kV pro ČEZ Distribuce, a.s. veškerý pohyb osob a jejich činnost  doporučila Zastupitelstvu města schválit usnesení 
(stavební, zemědělská i pěstitelská) se musí řídit v souladu s podmínkami pro tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením č. 
provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení vydaných ČEZ /2016 schvaluje zásady pro stanovení paušálního místního poplatku za užívání 
Distribuce a.s. veřejného prostranství a kritéria pro účastníky „Čáslavských slavností 2016“, 

 schválila pronájem nemovitostí - pozemku p.č. 2774 o dle důvodové zprávy.
2  schválila poplatek za zábor části náměstí Jana Žižky z výměře 43 m , jehož součástí je stavba č. e. 70 a pozemku p. č. 2775/1 o výměře 

2 Trocnova za účelem pořádání akce „Vítání jara“ v termínu 2. - 10. května 2016.1182 m  zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálním 
a) schválila poskytnutí dotací v sociální oblasti a pracovišti Kutná Hora na LV 10680 pro obec a katastrální území Zruč nad 

zdravotnictví v roce 2016 vybraným organizacím, sdružením a městu ve výši Sázavou a ideální jedné poloviny pozemků PK p.č. 512, PK p.č. 513 a PK p.č. 514 
uvedené v návrhu odboru sociálních věcí a zdravotnictví - Helpicon, z.ú. zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovišti 
Čáslav., Rytmus Benešov, o.p.s., Centrum pro zdravotně postižené a seniory, Kutná Hora  pro obec a katastrální území Zruč nad Sázavou (původní k.ú. 
o.p.s. Kutná Hora, Život 90 Zruč nad Sázavou z.ú., Svaz postižených civilizačními Chabeřice) na LV 1413 společnosti Čáslavská servisní s.r.o., se sídlem Bojovníků 
chorobami-ZO Čáslav, Oblastní spolek červeného kříže – Kutná Hora, Povídej, za svobodu čp. 1448, Čáslav  IČ: 26489678, za cenu  1 000 Kč/rok + DPH od 1. 4. 
občanské sdružení, Kutná Hora, Město Kolín, Fond ohrožených dětí-pobočka 2016 na dobu neurčitou
Pardubice, Územní organizace svazu diabetiků Kutná Hora. navrhla Zastupitelstvu města Čáslav schválit usnesení 
b) doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění: tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje prodej 

2 Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením schvaluje poskytnutí finančních nemovitostí - pozemku st.p.č. 609 o výměře 263 m , jehož součástí je stavba 
dotací v oblasti sociální a zdravotnictví organizacím a sdružením uvedených v č.p. 330 v ul. Masarykova, Čáslav, zapsaných na LV 10001 pro obec a katastrální 
návrhu odboru sociálních věcí a zdravotnictví - Prostor plus, o.p.s. Kolín, území Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním 
Oblastní charita Kutná Hora - Rodinné centrum Kopretina, Oblastní charita pracovišti Kutná Hora společnosti High Way 108 s.r.o., se sídlem Tři Dvory 18, 
Kutná Hora - Centrum Domek, Diakonie ČCE Střední Čechy. 280 02 Kolín, za cenu 1 333 333 Kč + náklady na realizaci prodeje za podmínky 

schválila přidělení bytu č. 5 v DPS v ul. Svatopluka zřízení věcného břemene jízdy a chůze pro oprávněného z věcného břemene -  
Čecha, č. p. 441 p. A. N., bytem Chlum na dobu neurčitou, za podmínek vlastníka nemovitostí - pozemku st.p.č. 553/1, jehož součástí je stavba č.p. 288 
uvedených v důvodové zprávě.v ul. Masarykova, Čáslav.

 schválila přidělení bytu č. 11 v domě č. p. 640 v ul.  schválila postup pro přípravu území pro akci: 
Boženy Němcové paní Š. O., bytem Semtěš, na dobu určitou, za podmínek „Rekonstrukce chodníků v ul. Tyršova, Čáslav“ na části pozemků p.č. 867/4 o 

2 2 uvedených v důvodové zprávě.výměře cca 31 m  a p.č. 867/25 o výměře cca 12 m , oba v k.ú. Čáslav, které 
 nedala, dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o nejsou ve vlastnictví Města Čáslav formou nájemních smluv za cenu nájmu 

pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování uvedenou v důvodové zprávě.
panu R. P.., který požádal o ubytování v ubytovacím zařízení - ubytovna Bílý  schválila záměr Města Čáslav na prodej části pozemku 
kůň.p.č. 5/3, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním 

 nedala, dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pracovišti Kutná Hora pro obec a katastrální území Filipov u Čáslavi na LV 
2 pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování 10001, o výměře cca 80 m  spolu s budovou bývalé trafostanice za cenu dle 

osobám uvedených v důvodové zprávě, které požádali o ubytování v znaleckého posudku + náklady na realizaci prodeje.
ubytovacím zařízení - ubytovna Bílý kůň. schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

 schválila firmu ELPRO - Janda, 28. října 692, 286 01 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 
Čáslav jako dodavatele rekonstrukce stávajících přístupových systémů do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 16_SOBS03_4121172665 mezi Městem 
Mateřské školy Čáslav - středisko Bojovníků za svobodu 1547.Čáslav a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 za 

 schválila čerpání fondu odměn a rezervního fondu účelem zřízení odběrného místa pro rekreační chatu ve vlastnictví Města 
Základní školy Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora, dle předložené žádosti.Čáslav na pozemku p.č. 2774 v k.ú. Zruč nad Sázavou tak, jak je uvedena v 

 schválila odpisový plán Domova důchodců Čáslav na důvodové zprávě
rok 2016, dle předložené žádosti. schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

 schválila odpisový plán Dusíkova divadla Čáslav na rok města na zaplacení dopravy na Den bezpečnosti dne 14. 4. 2016 ve znění, dle 
2016, dle předložené žádosti.důvodové zprávy.

 schválila odpisový plán ZŠ Čáslav, Nám. J. Žižky z  schválila umístění předzahrádky (zábor veřejného 
Trocnova 182 na rok 2016, dle předložené žádosti.prostranství) před č. p. 107 v ul. Klimenta Čermáka, pro žadatele Kebab House - 

 schválila odpisový plán Mateřské školy Čáslav, okres Anwar Hajali, v období duben 2016 - září 2016 v souladu s obecně závaznou 
Kutná Hora na rok 2016, dle předložené žádosti.vyhláškou města Čáslavi o místních poplatcích.

 vyslovila souhlas s přijetím finančních účelových darů  schválila umístění předzahrádky (zábor veřejného 
pro Dům dětí a mládeže Čáslav v celkové výši 8 500 Kč na sportovní vybavení prostranství) před č. p. 190 na Kostelním náměstí, pro restauraci Na Fortně - 
pro zájmový kroužek Mažoretky, dle důvodové zprávy.provozovatel pan Michal Vančura, v období duben 2016 - září 2016 v souladu s 

 doporučila Zastupitelstvu města schválit toto usne-obecně závaznou vyhláškou města Čáslavi o místních poplatcích.
sení: Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č./2016 schvaluje  schválila umístění předzahrádky (zábor veřejného 
vyhodnocení Programu regenerace městské památkové zóny za rok 2015, pod-prostranství) před č.p. 80 na náměstí Jana Žižky z Trocnova, pro provozovatele 
le předloženého hodnocení.Pizzerie NONO paní Rafaella Gaspri v období duben 2016 - září 2016 v souladu s 

 doporučila Zastupitelstvu města schválit toto usne-obecně závaznou vyhláškou města Čáslavi o místních poplatcích.
sení: Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č./2016 schvaluje  schválila umístění předzahrádky (zábor veřejného 
rozdělení finančního příspěvku státu a finanční příspěvek města pro rok 2016 prostranství) před č. p. 123 v ul. Klimenta Čermáka, pro žadatele obchodu Kávy 
na podporu obnovy kulturních památek v rámci Programu regenerace měst-pitel s. r. o., v období duben 2016 – září 2016 v souladu s obecně závaznou 
ských památkových rezervací a městských památkových zón, podle předlo-vyhláškou města Čáslavi o místních poplatcích.
ženého návrhu. schválila umístění předzahrádky (zábor veřejného 

 schválila návrh nájemní smlouvy mezi MAS Lípa pro prostranství) před č.p. 59 a 60 v ul. Gen. Františka Moravce, pro provozovatele 
venkov z. s. Zbraslavice a městem Čáslav, dle důvodové zprávy.cukrárny Bonet pana Nešpora, v období duben 2016 - září 2016 v souladu s 

usnesením č. 115/2016

usnesením č. 116/2016

usnesením č. 117/2016

usnesením č. 104/2016
usnesením č. 118/2016

usnesením č. 119/2016: 

usnesením č. 105/2016

usnesením č. 120/2016 

usnesením č. 121/2016usnesením č. 106/2016

usnesením č. 122/2016

usnesením č. 107/2016

usnesením č. 123/2016

usnesením č. 108/2016
usnesením č. 124/2016

usnesením č. 125/2016

usnesením č. 126/2016

usnesením č. 109/2016
usnesením č. 127/2016

usnesením č. 128/2016usnesením č. 110/2016

usnesením č. 129/2016

usnesením č. 130/2016usnesením č. 111/2016

usnesením č. 131/2016

usnesením č. 112/2016

usnesením č. 132/2016

usnesením č. 113 /2016

usnesením č. 114/2016
usnesením č. 133/2016
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usnesením č. 134/2016

usnesením č. 135/2016

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit toto cen  ve výběrovém řízení na prodej nemovitosti - domu č.p. 288 na pozemku st. 
2usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje smlouvu o postoupení parc. č. 553/1 a pozemku parc.č. 197/11 o výměře 303 m  v k.ú. Čáslav a 

2pohledávky ve výši 373.031,09 Kč za dlužníkem – R. N., IČ: 66756375, se sídlem nemovitostí – domu čp. 602 na pozemku st.parc.č. 966 o výměře 156 m  a 
2Kutná Hora, Jánského náměstí 687 postupníkovi – Dopravní značení K. H. s. r. o. pozemku p.č. 873/49 o výměře 220 m  vše v k.ú. Čáslav za podmínek 

se sídlem Potoční 259, 284 01 Kutná Hora za úplatu ve výši 373. 031,09 Kč. uvedených v důvodové zprávě.
 navrhla Zastupitelstvu města Čáslavi schválit snížení 

Usnesení městské rady ze dne 11. 4. 2016 | Městská rada

usnesením č. 136/2016

usnesením č. 137/2016

usnesením č. 138/2016
usnesením č. 159/2016

usnesením č. 139/2016

usnesením č. 140/2016

usnesením č. 141/2016

usnesením č. 160/2016
usnesením č. 142/2016

usnesením č. 143/2016

usnesením č. 144/2016

usnesením č. 145/2016

usnesením č. 146/2016

neměla námitek
usnesením č. 147/2016

usnesením č. 161/2016

usnesením č. 148/2016

usnesením č. 149/2016

usnesením č. 150/2016 neměla námitky

usnesením č. 151/2016 neměla námitky

nemá námitky
usnesením č. 152/2016

usnesením č. 162/2016
usnesením č. 153/2016

usnesením č. 154/2016

usnesením č. 155/2016

usnesením č. 156/2016

usnesením č. 163/2016
usnesením č. 157/2016

usnesením č. 158/2016 usnesením č. 164/2016

 schválila účetní závěrku Domova důchodců Čáslav prodej části pozemku p. č. 1983/1 zapsaného u Katastrálního úřadu pro 
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015. Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 10001 pro obec a 

2 schválila výsledek hospodaření Domova důchodců katastrální území Čáslav, o výměře 180 m  společnosti Less&Timber, a. s., se 
Čáslav včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů dle sídlem Chrudimská 1882, Čáslav, IČ: 29232007, za cenu dle znaleckého posud-
předložené žádosti bez výhrad. ku ze dne 22. 3. 2016 znalce J. Vaňátka, ve výši 40 000 Kč + náklady na realizaci 

 schválila účetní závěrku Městské nemocnice Čáslav prodeje, z důvodu dorovnání vlastnických vztahů dle skutečného stavu.
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015.  schválila záměr města Čáslav na pronájem pozemku st. 

2 schválila výsledek hospodaření Městské nemocnice p. č. 2973 o výměře 399 m , jehož součástí je stavba č. p. 1662, zapsané na LV 
Čáslav dle předložené žádosti bez výhrad. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočes-

 schválila účetní závěrku Dusíkova divadla Čáslav ký kraj, katastrální pracoviště Kutná Hora pro Čáslavskou servisní s. r. o., se 
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015. sídlem Bojovníků za Svobodu č. p. 1448 Čáslav, IČ: 26489678, jako součást 

 schválila výsledek hospodaření Dusíkova divadla celého areálu Vodranty Čáslav, bez navýšení nájmu na dobu neurčitou jako 
Čáslav včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů dle náhradu za odstraněnou stavbu – srub č. p. 901 v areálu Vodranty Čáslav.
předložené žádosti bez výhrad.  schválila pronájem nemovitostí st. p. č. 121 o výměře 

2 schválila účetní závěrku Městského muzea a knihovny 399 m , jejíž součástí je budova (rekreační chata) č. p. 104, pozemku p. č. 584 o 
2 2Čáslav sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015. výměře 72m , pozemku p. č. 585 o výměře 169 m , pozemku p. č. 595/2 o 
2 2 schválila výsledek hospodaření Městského muzea a výměře 86 m , pozemku p. č. 575 o výměře 101 m , pozemku p. č. 576 o výměře 

2 2 2knihovny Čáslav včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů 83 m , pozemku p. č. 577 o výměře 73 m , pozemku p. č. 578 o výměře 122 m , 
2 2dle předložené žádosti bez výhrad. pozemku p. č. 580 o výměře 86 m , pozemku p. č. 582/2 o výměře 94 m , 

2 2 schválila účetní závěrku Domu dětí a mládeže Čáslav, pozemku p. č. 582/4 o výměře 104 m  a pozemku p. č. 587/2 o výměře 65 m  
Jeníkovská 222 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015. zapsaných u Katastrálního úřadu pro Královohradecký kraj, katastrálním 

 schválila výsledek hospodaření Domu dětí a mládeže pracovišti Trutnov na listu vlastnictví 208 pro obec a katastrální území Velká 
Čáslav včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů dle Úpa II společnosti Čáslavská servisní s. r. o., se sídlem Bojovníků za Svobodu č. 
předložené žádosti bez výhrad. p. 1448, Čáslav IČ: 26489678, za cenu 5 000 Kč/rok vč. DPH od 15. 4. 2016 na 

 schválila účetní závěrku Základní umělecké školy J. L. dobu neurčitou.
Dusíka, Čáslav, Jeníkovská 222 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015.   vůči projektové dokumentaci č. 8.110001337.21 zpracova-

 schválila výsledek hospodaření Základní umělecké nou panem Radkem Duškem ke stavbě: „ Přemístění VTL RS Čáslav Plynárna“.
školy J. L. Dusíka Čáslav, Jeníkovská 222, včetně rozdělení zlepšeného výsledku  schválila zřízení věcného břemene – služebnosti na 
hospodaření do fondů, dle předložené žádosti bez výhrad. pozemku p. č. 290/1 zapsaného na LV 10001 pro obec a k. ú. Čáslav u Katastrál-

 schválila účetní závěrku Mateřské školy Čáslav, okres ního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro 
Kutná Hora sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015. oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV – 

 schválila výsledek hospodaření Mateřské školy Čáslav, Podmokly, Teplická 874/8, v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení 
okres Kutná Hora včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů věcného břemene ze 20. 11. 2014 a v rozsahu dle geometrického plánu č. 2882 
dle předložené žádosti bez výhrad. – 330016/2015, úplatně ve výši 1 000 Kč + platná sazba DPH.

 schválila účetní závěrku Základní školy Čáslav, Sadová  vůči projektové dokumentaci zpracované Ing. Danielem 
1756, okres Kutná Hora sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015. Janouškem ze 3/2016 k akci: „I/38 most, 38 – 051 – PD, DSP + ZDS“.

 schválila výsledek hospodaření Základní školy Čáslav,  vůči rekonstrukci vozovky a chodníků v ulici Palackého, části 
Sadová 1756, okres Kutná Hora včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospo- ulice Váchova a části ulice Jana Karafiáta Čáslav.
daření do fondů dle předložené žádosti bez výhrad.  vůči akci: „Reko MS Čáslav – Plynárenská“ – stavebním úpravám 

 schválila účetní závěrku Základní školy Čáslav, Masary- NTL a STL plynovodů a přípojek“.
kova 357, okres Kutná Hora sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015.  a) vzala na vědomí odstoupení paní Lidmily Drbohlavo-

 schválila výsledek hospodaření Základní školy Čáslav, vé, IČ 165 34 859 se sídlem Nazaret 103/32, 286 01 Čáslav od záměru vybudo-
Masarykova 357, okres Kutná Hora včetně rozdělení zlepšeného výsledku vání prodejny v nebytovém prostoru v 1. nadzemním podlaží v domě čp. 74 ( 
hospodaření do fondů dle předložené žádosti bez výhrad. hotel Grand); b) zrušila usnesení Rady města Čáslavi č. 7 ze dne11. 1. 2016, 

 schválila účetní závěrku Základní školy Čáslav, Nám. J. týkající se pronájmu nebytových prostor paní Lidmile Drbohlavové; c) uložila 
Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. místostarostovi města předložit radě města do 15. 5. 2016 dohodu o narovnání 
2015. s paní Drbohlavovou v důsledku odstoupení od záměru vybudování prodejny v 

 schválila výsledek hospodaření Základní školy Čáslav, nebytovém prostoru v 1. nadzemním podlaží v domě čp.74 (hotel Grand); d) 
Nám. J. Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora dle předložené žádosti bez schválila pronájem nebytového prostoru v 1. nadzemním podlaží v domě čp.74 
výhrad. ( hotel Grand) druhému účastníkovi výběrového řízení – VELKOOBCHOD 

 navrhla Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout usnese- ORION, spol. s r.o., IČ : 48155403 se sídlem Nedošín 132, 570 01 Litomyšl; e) 
ní tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. /2016 schva- uložila starostovi města předložit radě města do 15. 5. 2016 harmonogram 
luje prodej bytové jednotky č. 1903/1 v domě č. p. 1903 spolu se spoluvlastnic- stavebních prací odsouhlasený budoucím nájemcem se způsobem financování 
kým podílem ve výši ideálních 4834/175837 na společných částech domu č. p. těchto oprav; f) uložila místostarostovi města připravit do 31. 5. 2016 návrh 
1902 č. p. 1903 a na pozemcích st. p. č. 3878 a st. p. č. 3879 v k. ú. Čáslav panu T. nájemní smlouvy se společností VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o.,
M., bytem Čáslav za kupní cenu ve výši 870.120 Kč.  schválila umístění předzahrádky (zábor veřejného 

 schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 47 v č. p. prostranství) před č. p. 254 v ulici J. Mahena v Čáslavi pro provozovatele pivnice 
440 ul. Boženy Němcové, Čáslav paní M. D., bytem Čáslav za podmínek uvede- Staropramen pana Řeháka v období 4 – 9/2016 v souladu s obecně závaznou 
ných v důvodové zprávě. vyhláškou města Čáslavi o místních poplatcích v platném znění.

 navrhla Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení  schválila umístění předzahrádky (zábor veřejného 
tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. /2016 schvaluje prostranství) před č. p. 198 v ulici Klimenta Čermáka v Čáslavi pro provozovate-
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le Merhautova pekařství pana Merhauta v období 5 – 9/2016 v souladu s Žaloudek - 15 000 Kč; 31. Český svaz boj. za svobodu Čáslav, p. Chyba - 5 000 Kč; 
obecně závaznou vyhláškou města Čáslavi o místních poplatcích v platném 32. Václav Drda Čáslav - 10 000 Kč; 33. Liga na ochranu zvířat KH Hospesová - 17 
znění. 000 Kč; 34. Nadační fond Gaudeamus, Cheb, RNDr. Ing. Kočvara - 3 000 Kč; 35. 

schvália poskytnutí dotací z Programu kultura a Nadační fond Kryštůfek Brno10 00036.TJ SOKOL Čáslav - 7 000 Kč. celkem 625 
spolková činnost na rok 2016 pro: 1. Miroslav Vrána, Jetelová 1752, Čáslav - 25 000 Kč. 
000 Kč; 2. Josef Králka - klub voj. Důchodců Čáslav, Malinová - 1326 - 2 000;  schválila povolení záboru veřejného prostranství pro 
3.Český zahrádkářský svaz ZO Čáslav, Boj. za svobodu 1496- 4 000 Kč ; 4.Nár. marketingovou akci společnosti GE Money Bank Čáslav dne 30. 4. 2016 v 
zem. Muzeum s.p.o. Kostelní 1300/77, 170 00 Pha 7 - pob. Čáslav15 000 Kč; souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 3/2010 o místních poplatcích.
5.Územní org. vojenského sdružení rehabilitovaných Kolín - Čáslav - 2 000 Kč;  vyslovila souhlas s prominutím penále za pozdní 
6.Klub rodáků a přátel města Čáslavě, RSDr. Jouza Koželuhy 92 Čáslav - 15 000 úhrady nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 3 v č. p. 1624 v ulici 
kč; 7. Mgr. Martina Vrbická doučovací centrum SOVA Čáslav - 37 000 Kč; 8. Pražská panu P. B. Výše prominutého penále činí 50%.
Věnovanka, 5. května 373, 285 71 Vrdy - Ing. Musílek - 10 000 Kč; 9. Český  navrhla Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení 
rybářský svaz, z.s. místní org. Čáslav, Ne Bělišti 448 - 40 000 Kč; 10. Obl.charita tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením schvaluje poskyt-
KH Rodinné centrum Kopretina, Kost. nám. 186 Čá - Tichá - 40 000 Kč; 11. nutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení na rok 2016 pro M. K. ve výši 240. 000 Kč.
spolek Třiatřicet - Ing. Novák, Dr. K. Tesaře 845/9 Čáslav - 21 500 Kč; 12. spolek  schválila, aby byly obeslány firmy účastnící se výběro-
Třiatřicet - Ing. Novák, Dr. K. Tesaře 845/9 Čáslav - 40 000 Kč; 13. spolek Třiatři- vého řízení na nákup služebního vozidla Škoda Octavia pro MP Čáslav uvedené 
cet - Ing. Novák, Dr. K. Tesaře 845/9 Čáslav - 40 000 Kč; 14. AVZO TSČ Zálesák v důvodové zprávě.
Čáslav Lípová 1348 - J. Holík - 20 000 Kč; 15. Záleskák stř. Čáslav ing. Šafránek -  schválila přidělení sociálního bytu č. 2, v domě č. p. 
40 000 Kč; 16. Pionýr z.s. Čáslav p. Jelínková, Aloise Jiráska 694 - 40 000 Kč; 17. 640 v ul. Boženy Němcové panu M. L., trv. bytem Žleby, na dobu určitou,
Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská - Nováková, Husova 291 - 20 000 za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Kč; 18. Svaz postižených civ. chorobami ZO Čáslav - Liptáková, Tupadly 150 - 6  nedala, dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o 
000 Kč; 19. B. Bartůněk Čáslav - 25 000 Kč; 20. B.Bartůněk Čáslav - 3 500 Kč; 21. pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování 
AJURJÓGA Čáslav, Jetelová 1580 - V. Malimánek - 10 000 Kč; 22. Farní sbor panu M. V., který požádal o ubytování v ubytovacím zařízení – Petr Pokorný, 
Českobratrské církve evangelické Čáslav - 8 000 Kč; 23. Farní sbor Českobratr- ubytovací služby.
ské církve evangelické Čáslav - 4 000 Kč; 24. Český kynologický svaz ZKO č. 279   schválila Architektonickou kancelář Burian – Křivinka 
Čáslav - I. Koryčánek - 10 000 Kč; 25. Aleš Losenický Čáslav - 10 000 Kč; 26. Brno jako dodavatele dokumentace pro provedení stavby „ Rekonstrukce 
Náboženská obec Církve československé husitské Čáslav - 10 000 Kč; 27. Dusíkova divadla – III. etapa“, dle důvodové zprávy.
Bluegrassová asociace ČR Ing. Hejčl, J.Kratochvílové 1691 Čáslav - 25 000 Kč;  rezignaci pana Karla Mikeše na funkci zástupce fotbalového 
28. Jana Nováčková Žitná 1913 Čáslav - 5 000 Kč; 29. Lubomír Kábrt T.B.D. ART klubu ve sportovní komisi města Čáslav a svým  
SCHOOL Čáslav - 30 000 Kč; 30. First English School Dr. L. Quise 191, Čáslav, Mgr. jmenovala nového člena sportovní komise města Čáslavi paní Ivanu Houfko-

usnesením č. 165/2016 

usnesením č. 166/2016

usnesením č. 167/2016

usnesením č. 168/2016

usnesením č. 169 /2016

usnesením č. 170 /2016

usnesením č. 171 /2016

usnesením č. 172 /2016

vzala na vědomí
usnesením č. 173 /2016

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 11. 4. 2016 | Městské zastupitelstvo

usnesením č. 12/2016 usnesením č. 16/2016

usnesením č. 13/2016

usnesením č. 17/2016
usnesením č. 14/2016 

usnesením č. 18/2016

usnesením č. 19/2016

usnesením č. 20/2016

usnesením č. 21/2016

usnesením č. 22/2016usnesením č. 15/2016

usnesením č. 23/2016

 schválilo rozpočtové opatření č. 1/2016. Rekapitulace:  schválilo prodej části pozemku p. č. 1983/1 zapsaného u 
upravené příjmy 205 535,44 tis. Kč, upravené výdaje 250 423,35 tis. Kč, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora 

2financování mínus 44.887,91 tis. na LV 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, o výměře 180 m  společnosti 
 schválilo prodej bytové jednotky č. 1903/1 v domě č. p. Less&Timber, a. s., se sídlem Chrudimská 1882, Čáslav, IČ: 29232007, za cenu 

1903 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních 4834/175837 na dle znaleckého posudku ze dne 22. 3. 2016 znalce J. Vaňátka, ve výši 40 000 Kč + 
společných částech domu č. p. 1902 a č. p. 1903 a na pozemcích st. p. č. 3878 a náklady na realizaci prodeje, z důvodu dorovnání vlastnických vztahů dle 
st. p. č. 3879 v k. ú. Čáslav panu T. M., bytem Čáslav za kupní cenu ve výši 870 skutečného stavu.
120 Kč.  schválilo zásady pro stanovení paušálního místního 

1) zušilo své usnesení č. 7/2013 ze dne 4. 2. 2013, poplatku za užívání veřejného prostranství a kritéria pro účastníky 
kterým vyhlásilo výběrové řízení na prodej nemovitosti - pozemku st. p. č. „Čáslavských slavností 2016“, dle důvodové zprávy.
553/1, jehož součástí je stavba č. p. 288 - tech. vyb. vše v k. ú. Čáslav za  schválilo smlouvu o postoupení pohledávky ve výši 373 
minimální nabídkovou cenu 4 200 000 Kč; 2) zrušilo své usnesení č. 53/2014 ze 031,09 Kč za dlužníkem - Renáta Neprašová, IČ: 66756375, se sídlem Kutná 
dne 15. 9. 2014, kterým vyhlásilo výběrové řízení na prodej nemovitostí - Hora, Jánského náměstí 687 postupníkovi - Dopravní značení K. H. s. r.o. se 

2pozemku st. p. č. 966 o výměře 156 m , jehož součástí je stavba č. p. 602 - rod. sídlem Potoční 259, 284 01 Kutná Hora za úplatu ve výši 373 031, 09 Kč.
2dům a pozemku p. č. 873/49 o výměře 220 m  vše v k. ú. Čáslav za minimální  schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stano-

nabídkovou cenu ve výši 1 900 000 Kč; 3) vyhlásilo výběrové řízení na prodej vení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
2 vání komunálního odpadu na území města dle důvodové zprávy.nemovitosti - pozemku st. p. č. 553/1 o výměře 358 m ,  jehož součástí je stavba 

2  schválilo poskytnutí finančních dotací organizacím a č. p. 288 a pozemku parc. č. 197/11  o výměře 303 m  za minimální cenu ve výši 
sdružením uvedených v návrhu odboru sociálních věcí a zdravotnictví - Prostor 3 950 000 Kč; 4) vyhlásilo výběrové řízení na prodej nemovitosti - pozemku st. 

2 plus, o. p. s. Kolín, Oblastní charita Kutná Hora - Rodinné centrum Kopretina, p. č. 966 o výměře 156 m , jehož součástí je stavba č. p. 602 a pozemku p. č. 
2 Oblastní charita Kutná Hora - Centrum Domek, Diakonie ČCE Střední Čechy, v 873/49 o výměře 220 m  vše v k. ú. Čáslav za minimální částku ve výši 1 700 000 

oblasti sociální a zdravotnictví.Kč; 5) pověřilo odbor správy majetku města Městského úřadu v Čáslavi 
 schválilo vyhodnocení Programu regenerace městské zveřejnit výběrová řízení města pod body 3 a 4 tohoto usnesení na úřední 

památkové zóny za rok 2015, podle předloženého hodnocení.desce města s termínem přihlášek do 31. 5. 2016.
 schválilo rozdělení finančního příspěvku státu a finanční  schválilo prodej nemovitostí - pozemku st. p. č. 609 o 

2 příspěvek města pro rok 2016 na podporu obnovy kulturních památek v rámci výměře 263 m , jehož součástí je stavba č. p. 330 v ul. Masarykova, Čáslav, 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských zapsaných na LV 10001 pro obec a katastrální území Čáslav u Katastrálního 
památkových zón, podle předloženého návrhu.úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora společnosti 

 schválilo poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení na High Way 108 s. r.o ., se sídlem Tři Dvory 18, 280 02 Kolín, za cenu 1 333 333 + 
rok 2016 pro M. K. ve výši 240 000 Kč.náklady na realizaci prodeje.

Dne 6. května 2016 ve 13.00 hodin se uskuteční u památníku obětí u gymnázia v Čáslavi  
položení věnců  u příležitosti státního svátku

Dne vítězství 
Srdečně zveme všechny zájemce k účasti na tomto slavnostním aktu

                                                                          Ing. Jaromír Strnad v.r., starosta města Čáslavi                                                                        

Státní 
svátek
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REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ NENÍ NIKDY U KONCE
Mnohokrát jsme již jen na stránkách Čáslavských 
novin psali o nekonečném souboji, které město 
svádí s místy velmi neutěšeným stavem místních 
komunikací. Jejich postupná rekonstrukce je 
zdánlivě bojem, který nemůže mít definitivního 
vítěze. Dokončení opravy v jedné ulici většinou 
znamená „pouze“ přesun oblasti zájmu do jiné části 
města, která na svoji úpravu již také netrpělivě čeká. 
Není divu, vždyť v Čáslavi je více než padesát MOST NA PRAŽSKÉ ULICI
kilometrů komunikací II. až IV. třídy, tedy těch, o 
jejichž technický stav se stará právě město.  

CENTRUM MĚSTA

„KREML“

LOKALITA SKÁLA

firmou domluvenou přesunutí části činností na na řadu práce, související přímo s obnovou povrchů 
první polovinu roku 2016. V minulém roce tak vnitrobloku i částečná revitalizace zeleně. Vedení 
proběhla především rekonstrukce v zemi uložených města věří, že určitá omezení, která po nezbytně 
sítí Vodohospodářské společnosti Vrchlice- Maleč,“ dlouhou dobu v tomto prostoru musí panovat, 
řekl inženýr Jaromír Strnad. budou již brzy vyvážena novými a dozajista příjem-

Novinkou, která obyvatelům uvedené lokality nějšími životními podmínkami majitelů bytů v této 
zkrátí cestu do rozsáhlého nákupního centra, jež části města. 
zde bylo relativně nedávno otevřeno, je v současné 
době budovaný chodník, propojující právě Lískovou 
a Jeníkovskou ulici. Také ten by měl být v dohledné 
době předán zdejším obyvatelům do užívání. V předchozích odstavcích byl nastíněn plánova-
„Ačkoliv se jedná o poměrně krátký úsek nové ný průběh hned několika akcí ve městě, které se v 
komunikace pro pěší, rozhodně nemůžeme zapo- současné době mohou větší či menší měrou 

V těchto měsících, tedy v první polovině menout na jeho plné vybavení,“ dodal dále starosta dotýkat každého z nás. Je zde ale také mnoho 
letošního roku, probíhají ve městě rekonstrukční města s tím, že samozřejmostí bude instalace projektů, které na svoji realizaci teprve čekají. 
práce na vozovkách hned v několika lokalitách. Jen odpovídajícího osvětlení a svoje místo zde bude mít Jedním z nich je i oprava, pravděpodobněji však 
těžko přehlédnutelným zásahem tohoto druhu je dokonce i lavička.  výstavba zcela nového mostu přes říčku Brslenku v 
například další etapa proměny vozovky i přiléhají-  Pražské ulici, tedy na hlavním tahu městem.
cích chodníků v Karafiátově ulici a kompletní „Uvedenou komunikaci nespravuje město, ale 
výměna povrchu v ulici Palackého, které se obě péče o ni je svěřena podniku Správa a údržba silnic,“ 
nacházejí přímo v historickém centru města. řekl inženýr Strnad. „Proto také největší část oprav 

  „V tomto případě se jedná o další část proměny nebo výstavba mostu bude probíhat v jeho režii. 
cenného jádra Čáslavi, která byla zahájena již před Lávky pro pěší, které most lemují, jsou však v 
lety v rámci rozsáhlejší revitalizace, jež zahrnovala majetku města, a proto je město také účastníkem 
Kostelní náměstí, část Mahenovy ulice i ulici debat o proměně této části Čáslavi.“ 
Generála Moravce. Na tuto akci bylo možné čerpat Ačkoliv jsou konkrétní práce ještě pověstnou 
finanční příspěvek formou dotace z evropských hudbou (ne však tak vzdálené) budoucnosti, je 
zdrojů. Současné práce již probíhají ve finanční režii třeba obyvatele předem upozornit na jistá omeze-
města a je tedy třeba je rozdělit na jednotlivé etapy ní, která by byla s tímto zásahem spojena.  
tak, abychom byli schopni vše bez větších problémů V případě výstavby zcela nového mostního 
zajistit,“ vysvětlil starosta města, inženýr Jaromír objektu by se patrně komunikace pro pěší staly 
Strnad. Uvedené práce by měly být podle plánu přímo součástí mostovky a lávky, které jsou zde nyní 

Jen několik metrů od výše popisované rekon-dokončeny ještě v prvním pololetí tohoto roku. umístěny, by mohly být odstraněny. „Pokud by 
strukce probíhají další práce, jejichž cílem je „Povrch vozovky bude po rekonstrukci tvořen došlo k takovémuto rozhodnutí, domluvili jsme se s 
tentokrát druhá etapa revitalizace vnitrobloku převážně dlažebními kostkami, které byly v minu- vedením Správy a údržby silnic, že by se město na 
sídliště v Jeníkovské ulici, obecně nazývaného losti vyjmuty na jiných a více frekventovaných celé akci podílelo zajištěním překládky sítí, které  
Kreml. Zmiňované sídliště je prakticky rozděleno do místech města, kde je třeba více než na historickou jsou v nynější podobě zavěšeny buď přímo na 
dvou částí, z nichž jedna polovina (blíže ke Skále) již hodnotu dbát na bezpečnost silničního provozu. mostě samém nebo vedou v jeho těsné blízkosti. Do 
prošla stejnou proměnou v roce minulém. Nyní se Jde například o Husovu ulici, která před několika budoucna by k jejich umístění měla sloužit speciální 
tedy mohou těšit na upravené a příjemné prostředí lety získala nový bezpečnější povrch. Historické konstrukce, kterou město na vlastní náklady 
také obyvatelé části sídliště blíže k centru města. jádro města je naopak třeba udržovat v odpovídají- vybuduje pouze pro tento účel,“ doplnil starosta 

„Stejně jako v případě ostatních v současné cím duchu a sem dlažební kostky jednoznačně Čáslavi, inženýr Jaromír Strnad. Ten také v hrubých 
době probíhajících úprav komunikací ve městě, i v patří,“ shrnul dále starosta města princip postupné obrysech nastínil možný časový plán této akce, když 
tomto případě je s dodavatelskou firmou domluven proměny Čáslavi. konstatoval, že pokud by se podařilo zrealizovat 
termín dokončení prací ještě v prvním pololetí,“ zmiňovanou překládku inženýrských sítí v příštím 
uvedl starosta města. Ten doplnil, že stejně jako v roce, mohlo by k proměně mostu dojít v přímé 
minulé etapě, i tentokrát předcházejí konečným návaznosti na tento zákrok města. „Každopádně 
úpravám prostranství výkopové práce, spojené s bychom v tomto roce chtěli mít hotovou projekto-
opravou kanalizačního řadu. Poté již mohou přijít vou dokumentaci,“ zakončil inženýr Strnad.           

Opravy a dokonce výstavby nových komunikací 
se samozřejmě nevyhýbají ani okrajovým částem 
města. Příkladem mohou být práce, které od 
minulého roku probíhají v lokalitě Na Skále - 
konkrétně v Lískové ulici. Zde dochází - podobně 
jako v již zmiňovaném centru města - k obnově 
povrchu jak vozovky, tak i přiléhajících chodníků. 

„Jde o akci, která byla původně plánována 
pouze na konec minulého roku, ale vzhledem k 
nepříznivému počasí bylo nakonec s dodavatelskou 

zn
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POŽÁR ČÁSLAVSKÉ SKLÁDKY
Požár byl zpozorován v pátek 15. 4. 2016 pracovníkem ostrahy v 
0:05 hod, na místo se postupně dostavilo 10 jednotek HZS, které 
požár dostaly pod kontrolu cca po 2 hodinách.
Zástupci samosprávy a příslušných úřadů byli informováni v 
rámci Integrovaného záchranného systému. Požár vypukl na 
aktivním složišti komunálního odpadu, zřejmě od žhavého 
popela ze svozového vozu, a s ohledem na to, že se rozšířil po 
složišti do výšky, kam nedosáhly hadice HZS, byl povolán na 
pomoc vrtulník s vybavením pro hašení ze vzduchu.
Během zásahu HZS přijela i monitorovací stanice ovzduší z HZS 
Kamenice. Dle sdělení příslušníků HZS nebyly naměřeny žádné 
zvýšené hodnoty látek nebezpečných zdraví člověka či 
ohrožujících životní prostředí. (Zpráva byla vydána 15. 4. před 
11. hodinou dopolední)
Na základě pokynů velitele zásahu bylo místo zahoření dále 
monitorováno technikou provozovatele skládky a obsluhou. Při 
zahoření nevznikla žádné materiální škoda.                                TZ



Rekonstrukce a dostavba Dusíkova divadla se set-
kala s velmi vstřícným přijetím jak u místní veřej-
nosti, tak i u odborníků. V tomto roce dokonce pro-
jekt, který výrazně pozměnil vnitřní i vnější podobu 
této zajímavé a cenné stavby dokonce získal prestiž-
ní Cenu Klubu Za starou Prahu, když zvítězil ve velmi 
široké celorepublikové konkurenci.

a zvláště pak o statické zajištění rohu divadla v mís-
tech poblíž křižovatky ulic Dusíkovy a Masarykovy. 

„V měsíci dubnu mohly firmy, které jsou schop-
ny zpracovat projektovou dokumentaci, podávat 
nabídky do výběrového řízení,“ nastínil harmono-
gram připravovaného projektu. „Vybrána byla firma 
Burian - Křivinka Brno. Předpokládáme tedy, že bu-

Jak ale bylo zmíněno již při dokončení druhé a prav- dou patřičné podklady zpracovány ještě v průběhu 
děpodobně i nejvýraznější etapy proměny Dusíko- prvního pololetí tohoto roku a následně bychom 
va divadla, ani dostavbou Nové scény a potřebného chtěli zahájit samotnou realizaci potřebných prací. 
zázemí ještě péče o zdejší divadlo neskončila. Počítáme s tím, že by vše mělo být hotové ještě v 

„V letošním roce bude zahájena již třetí etapa tomto roce,“ sdělil starosta Čáslav, který dále ujistil 
rekonstrukce budovy Dusíkova divadla. Ačkoliv se obyvatele města, že se letošní úpravy žádným 
nejedná o tak razantní zásahy, jako tomu bylo v mi- zvláště výrazným způsobem nedotknou chodu 
nulých letech, rozhodně nepůjde o zanedbatelné divadla - a to jak v případě statického zajištěné 
kroky,“ informoval starosta města, inženýr Jaromír rohu, tak ani výměny oken, která by měla podle 
Strnad, který vysvětlil, že se nyní jedná o výměnu o- současných předpokladů a zkušeností z minulých 
ken v severní části budovy (tedy v Masarykově ulici) projektů trvat přibližně jeden týden.                        zn

DALŠÍ ETAPA OPRAV DUSÍKOVA DIVADLA

Přibližně v polovině dubna bylo firmě, která zvítě-
zila ve výběrovém řízení, předáno staveniště další 
fáze rekonstrukce hotelu Grand na Žižkově náměstí. 
Zatímco v minulém roce proběhly veškeré práce na 
proměně této budovy bez většího viditelného zása-
hu do okolí, letos budeme vše moci pozorovat na 
vlastní oči a také bude třeba dbát zvýšené opatr-
nosti při pohybu na náměstí v blízkosti objektu 
hotelu.   

předchozí etapy prací - že počítáme s dokončením 
této fáze úprav Grandu ještě před letošní zimní spo-
lečenskou sezónou. Lidé tak budou moci využít i 
restauraci a její přilehlé prostory,“ konstatoval inže-
nýr Strnad, který ocenil mimo jiné také hladký prů-
běh výběrového řízení na dodavatele stavby, kte-
rým se stala Realitní a stavební s.r.o. Při této příleži-
tosti připomněl také v současné době tolik diskuto-
vanou změnu zákona o zadávání veřejných zakázek, 

Jak již bylo připomenuto dříve, v tomto kalen- který (pokud nedojde k neočekávaným problé-
dářním roce dojde mimo jiné k opravě, respektive k mům) začne platit pravděpodobně již v tomto roce. 
vybudování nové restaurace v prvním patře ob- „V současné době připravovaný zákon umožní 
jektu. Další činnost se zaměří také na přípravu další- obcím lepší výběr dodavatelských firem zvláště tím, 
ho patra budovy pro následnou dostavbu ubytova- že již nebude třeba vybírat jen a pouze podle nejniž-
cích kapacit, jež by měly vzniknout v další etapě. Ne- ší nabídnuté ceny. Taková podmínka mohla v někte-
dílnou součástí letošní části projektu je ale také re- rých případech vést k situaci, kdy vedení obce bylo 
konstrukce fasády hotelu, která tak již na podzim prakticky nuceno vybrat firmu, která sice předložila 
bude zdobit severovýchodní stranu náměstí. nejnižší nabídku, ale s pracemi, o které se ucházela, 

„Jsme rádi, že se práce rozeběhly podle plánu a neměla odpovídající zkušenosti. Nové znění uvede-
lze tedy očekávat, že i jejich postup bude odpovídat ného zákona počítá s tím, že nabídnutá cena bude 
stanovenému harmonogramu,“ řekl v rozhovoru pouze jedním - ačkoliv nezanedbatelným - krité-
starosta města. „Je samozřejmé - stejně jako u riem pro určení vítěze výběrového řízení.               zn

REKONSTRUKCE GRANDU ZNOVU BĚŽÍ 

V dubnu Čáslav poctila svoji návštěvou 1. místo-
předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky paní Ing. Jaroslava Jermanová. Její 
návštěva byla soustředěna zejména na VOŠ, SPŠ a 
OA Čáslav a zdejší domov důchodců. 

Ing. Jaroslava Jermanová se svým týmem dora-
zila před VOŠ, SPŠ a OA Čáslav 7. dubna půl hodiny 
po poledni a nic nebránilo začít prvním bodem har-
monogramu části dne, který patřil Čáslavi. Ředitel-
ka školy Mgr. Věra Szabová delegaci přivítala a po 
pár neformálních minutách, které sloužily přede-
vším k  aklimatizaci místopředsedkyně, přišla řada 
na besedu s žáky tříd S2, OA2 a El4. Po úvodu paní 
ředitelky se již ujala slova Jaroslava Jermanová, kte-
rá nejprve pohovořila o chodu a práci Poslanecké 
sněmovny. Poté následoval prostor pro diskusi. 
Otázky ze strany učitelů a především studentů se 
týkaly jak lehčího rázu, například regenerace při 
tomto náročném povolání nebo životní cesty ve-
doucí do Parlamentu ČR, tak ožehavých témat spo-
jených s přijetím eura nebo se současnou uprchlic-
kou situací. Místopředsedkyně si také v rámci této 
zastávky prohlédla školu a pohovořila s jejími zá-
stupci.

Následující kroky vážené návštěvy vedly do Do-
mova důchodců Čáslav. Ředitel domova inženýr 
Aleš Šorf delegaci provedl po jeho areálu a předsta-
vil mimo jiné místnost sloužící k muzikoterapii, míst-
nost společenskou nebo v loňském roce dokonče-
nou zahradu, jejíž dominantou je v první části jezír-
ko se skalkou a části druhé fitness park s cvičebními 
stroji, které si neváhala vyzkoušet ani sama Jarosla-
va Jermanová. Během prohlídky přišla řeč mimo 
jiné na celkový systém provozu domova. 

Podle slov a reakcí Jaroslavy Jermanové se jí s 
kolegy v Čáslavi velmi líbilo a pozitivní dojem na ní 
udělaly obě čáslavské organizace. 

Po předsedovi Poslanecké sněmovny Janovi 
Hamáčkovi se jednalo o druhou letošní návštěvu 
města z Parlamentu ČR.                                                     JN 

NÁVŠTĚVA PRVNÍ 
MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ PS
JAROSLAVY JERMANOVÉ

Uzavřením manželství dochází v životě člověka k souhlasu manžela druhého. Opomenutý manžel 
řadě změn. Jedna z nejpodstatnějších nastává v však posléze souhlas udělí, čímž se dluh stane 
majetkové sféře. Jestliže totiž do okamžiku uzavření součástí SJM. Součástí SJM (a druhou výjimkou) je 
manželství nabýval budoucí manžel veškerý taktéž dluh převzatý pouze jedním z manželů 
majetek do svého výlučného vlastnictví, po týkající se výlučného majetku tohoto manžela. To 
uzavření manželství se majetek nabytý kterýmkoliv ovšem pouze za předpokladu, že převzatý dluh 
z manželů stává součástí tzv. společného jmění nepřesahuje rozsah výnosu z tohoto majetku. 
manželů (SJM). Dluhy vzešlé před vznikem SJM jsou Pakliže by si manžel např. zapůjčil peníze na opravu 
i po uzavření manželství dluhy každého z manželů. bytu, jenž patří pouze jemu, a který generuje 

musí opomenutý manžel bez zbytečného odkladu 
Jak je to ovšem s dluhy převzatými manželem či pravidelně prostředky do SJM přesahující výši 

poté, co se o existenci dluhu dozví, oznámit věřiteli, 
manžely po uzavření manželství, tj. po vzniku SJM? dluhu, bude i tento dluh součástí SJM. Poslední 

že s dluhem nesouhlasí. Pokud by opomenutý 
Obecně platí, že součástí SJM jsou dluhy převzaté výjimku z obecného pravidla naplňuje dluh, který 

manžel tento krok neučinil, stane se i tento dluh 
manžely za trvání manželství společně. Pokud převezme jen jeden z manželů při obstarávání 

součástí SJM.
manželé uzavřou např. smlouvu o zápůjčce, bude se každodenních nebo běžných potřeb rodiny. 
věřitel oprávněn uspokojit z veškerého majetku Takovým dluhem je např. zápůjčka peněz na úhradu 
náležejícího do SJM. Naopak, převezme-li za trvání nájemného za rodinný byt. 
manželství dluh jen jeden z manželů bez ingerence Dluh, který nenaplní některou z výše uvedených 
manžela druhého, zavazuje dluh právě a jen výjimek, bude výlučným dluhem pouze jednoho z 
jednajícího manžela. Existují ovšem výjimky, kdy se manželů, nikoli však ve všech případech 
taktéž dluhy převzaté jedním z manželů stávají automaticky. Nezbytným předpokladem pro to, aby 
součástí SJM. tento dluh nebyl zahrnut do SJM, je „bdělost“ 
První z nich představuje situace, kdy se k dluhu opomenutého manžela. Jestliže totiž manžel 
původně zaváže jeden z manželů bez nezbytného převezme dluh bez vědomosti druhého manžela, 

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

advokát, Mgr. Tomáš Flögel

DLUHY A SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ
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Každoročně se opakující podívaná, která ale pro sportovní vodě,“ vysvětlil podstatu části rybářské trpělivě čekat na svůj zasloužený úlovek, je třeba se 
čáslavské rybáře znamená spíše den (lépe řečeno práce inženýr Martin Borovský, předseda čáslavské o svěřené chovné i všechny ostatní rybníky (kterých 
několik dní) tvrdé práce, se odehrála i letos. místní organizace Českého rybářského svazu. rozhodně není málo) odpovídajícím způsobem 
Vypuštěný podměstský rybník opět vydal svoji rybí „Výlovu se i v tomto roce ujala zkušená lovící postarat. Rybáři, jichž je na čáslavsku evidováno 
„úrodu“.  četa, která je již za mnoho let sehraná a vše přes šest stovek, pečují nejen o ryby samotné, ale 

„Stejně jako vždy, i tentokrát byly ryby, vylovené zvládnou v relativně malém počtu lidí,“ doplnil také o jejich životní prostředí, upravují břehy 
z Podměstského rybníku převezeny do tak zvaných inženýr Borovský. Ten také podotkl, že práce rybářů vodních ploch, uklízejí a vykonávají mnoho dalších 
sportovních vod, protože Podměstský rybník je rozhodně nespočívá pouze v takto viditelných a potřebných činností. Úlovky, které si potom mohou 
spolu s několika dalšími chovný, což znamená, že divácky zajímavých momentech. Než mohou hrdě odnést domů, si proto za svoji celoroční práci 
zde není možné ryby lovit. To je povoleno právě na členové svazu v klidu usednout na břeh rybníku a plně zaslouží.                                                                 zn

VÝLOV PODMĚSTSKÉHO RYBNÍKU JE ZAJÍMAVOU PODÍVANOU

NOC S ANDERSENEM V ČÁSLAVSKÉ KNIHOVNĚ
Děti ze druhých tříd zdejších základních škol měly v 
noci z 1. na 2. dubna možnost zúčastnit se Noci s 
Andersenem. Jde o celorepublikovou akci, do které 
se pravidelně zapojuje také čáslavská knihovna. 

Jaký je její smysl? O tom nejlépe hovoří samot-
ná charakteristika projektu: „Noc s Andersenem je 
jednou z akcí, kterou české knihovny svádí boj v 
konkurenci populárnějších médií o zájem dětí a 
dětské čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob 
života dětské četbě příliš nepřeje - knihy soupeří s 
mnoha akčními lákadly od bezduchého vysedávání 
před televizní obrazovkou k počítačový hrám. Tento 
stav kritizuje široká veřejnost, nám všem se zdá, že 
dnešní děti nečtou. Bylo provedeno mnoho výz-
kumů dětského čtenářství s alarmujícími výsledky, 
ale jen málokterý z nich radí, jak ze začarovaného 
kruhu ven...,“ uvádí zpráva organizátorů projektu. 

Jednou z možností, jak přilákat děti k četbě, je 
také tato akce, která provede děti knihovnou zá-
bavnou formou a ukáže jim, že čtení a knihy mohou 
být běžnou součástí jejich životů a jistým způsobem 
také dobrodružstvím. Vždyť právě četba rozvíjí 
dětskou fantazii, slovní zásobu a 
předává mnohé vědomosti.

„K účasti na letošní čáslavské 
Noci s Andersenem bylo přihláše-
no patnáct dětí,“ informovala 
zástupkyně ředitelky Městského 
muzea a knihovny Čáslav paní Ma-
rie Hrubá. Ta také přiblížila průběh 
celého večera a vlastně i noci. 

„Je samozřejmé, že je do pro-
gramu takovéto akce zařazena čet-
ba či poslech pohádky. V tomto ro-
ce si připomínáme zvláště dílo Ma-
lá mořská víla, kterou spisovatel 

několik hodin jen sedět a poslouchat, proto pro ně v 
dalším programu byla připravena také například 
dobrodružná výprava na věž kostela svatých Petra a 
Pavla, kde na odvážlivce dokonce čekal poklad. Dále 
se děti bavily při soutěžích, hrách i tvoření - vše bylo 
samozřejmě tématicky zaměřené,“ vysvětlila paní 
Marie Hrubá. Za správně zvládnuté úkoly dostaly 
děti fiktivní peníze, jež bylo možné v závěru akce 
vyměnit za drobné odměny a dárky, věnované 
sponzory. „Chtěla bych proto při této příležitosti po-
děkovat zdejšímu knihkupectví Chrpa, trafice U Klo-
kana a také Městu Čáslav za příspěvky a dárky, které 
si děti - díky jejich štědrosti mohly odnést domů 
spolu s pamětním listem, speciální čtenářskou prů-
kazkou a mnoha příjemnými zážitky, prožitými s ka-
marády v prostředí naší knihovny. V paměti jim ur-
čitě zůstane také pasování na rytíře čtenářského řá-
du, které k Noci s Andersenem určitě patří,“ zakon-
čila paní Marie Hrubá. 

Tak na shledanou zase příští rok na Noci s 
Andersenem a kdykoliv během roku přímo mezi po-
licemi čáslavské knihovny při výběru knih!             

Hans Christian Andersen napsal v 
roce 1836. Děti by ale nevydržely 

zn

KONTROLA VSTUPU DO MŠ
Bezpečí dětí, které docházejí do mateřské školy či 
na jakýkoliv další stupeň vzdělávání, je samozřejmě 
prvořadou záležitostí. Nejde přitom ale „jen“ o důs-
ledný dozor nad dětmi samotnými, ale také o peč-
livý výběr osob, které dostanou svolení ke vstupu. 

„Zvláště v souvislosti s tragickými událostmi, 
které se v minulém období objevily i v naší republi-
ce, jsme si vědomi nutnosti zajištění maximální 
možné ochrany dětí. Jedním z momentů, které nám 
k tomu pomohou, je rekonstrukce tak zvaných přís-
tupových systémů do objektů všech středisek čás-
lavské mateřské školy,“ vysvětlila Bc. Renata Mišut-
ková. Díky instalovaným kamerám učitelky vždy 
přesně uvidí, kdo zvoní u dveří a mohou se tak včas 
rozhodnout, zda osobu vpustí do budovy či nikoliv. 

„V praxi to znamená, že do objektu školky mo-
hou vstoupit pouze osoby oprávněné, tedy rodiče či 
jiní rodinní příslušníci. Zároveň bude k dispozici te-
lefon, který umožní komunikaci s případným zájem-
cem o vstup,“ doplnila ředitelka čáslavské školky, 
paní Renata Mišutková. 

Rekonstrukce přístupových systémů do mateř-
ské školy bude ve většině případů probíhat ve fi-
nanční režii samotné organizace, s výjimkou středi-
sek Bojovníků za svobodu a Těsnohlídkova. Zde se 
bude jednat o vyšší investici, kterou si vzalo za svoji 
vedení města, jako zřizovatel celé mateřinky.

„Tato rekonstrukce proběhne ve všech pěti  
střediscích čáslavské školky, v MŠ Masarykova a 
Čeplov je již nový systém využíván, uzavřela Renata 
Mišutková.                                                                 zn
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UPOZORNĚNÍ
- S KONCEM DUBNA KONČÍ 

I PROVOZ MĚSTSKÝCH LÁZNÍ
- LETNÍ KOUPALIŠTĚ BUDE 
OTEVŘENO PŘIBLIŽNĚ OD 

POLOVINY ČERVNA



PŘED JÍZDOU ANI PIVO PO JÍDLE

MUŽ ZPITÝ POD OBRAZ

 Nejčastějšími případy, které musí strážníci 
Městské policie Čáslav řešit, jsou přestupky a trestné činy spáchané pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových látek. Řidičů, kteří minulý měsíc usedli za vo-
lant automobilu pod vlivem návykové látky, bylo opět dost. Za všechny může-
me uvést téměř čtyřicetiletého muže, který si kvůli jednomu pivu po jídle způ-
sobil značné nepříjemnosti. 

Řidič na sebe upozornil po jedenácté hodině večerní jízdou mimo pravý 
jízdní pruh v ulici Dusíkova. Pozorná hlídka zastavila vozidlo před čáslavským 
divadlem a již při komunikaci během předkládání dokladů, byl z muže cítit alko-
hol. Na dotaz, zda před jízdou požil alkohol, odpověděl, že po jídle vypil jedno 
pivo. Následně tedy proběhla dechová zkouška, která ukázala výsledek 0,28 
promile. Druhý test po sedmi minutách hlásil 0, 25 promile.

Na místo byla přivolána hlídka Obvodního oddělení PČR Čáslav, která si vy-
žádalo třetí zkoušku, po níž se na displeji přístroje objevila - stejně jako u druhé-
ho testu provedeného před sedmi minutami, hodnota 0, 25 promile. Sám do-
tyčný, který je vzhledem ke svému činu vyšetřován PČR, by jistě potvrdil, že tako-
vé problémy způsobené jedním pivem, za to rozhodně nestojí.

 O pár dní dříve na sebe upozornil muž, který sice 
pod vlivem alkoholu neřídil, ale s hodnotou alkoholu v těle přes čtyři promile, 
na veřejnosti zaujmout zkrátka musel. 

Na služebnu městské policie bylo telefonicky oznámeno, že v ulici Generála 
Františka Moravce leží na chodníku podnapilý muž a rozhazuje okolo sebe zá-
kusky. Hlídka po přijetí na místo spatřila dotyčného, jak chodí uprostřed vozov-
ky. Když si strážníků všiml, vydal se do ulice J. Mahena, kde si lehl na zem k lavič-
ce. Dechová zkouška ukázala 4, 21 promile.

Vzhledem k tomu, že opilý muž svým chováním vzbudil veřejné pohoršení, 
ohrožoval zdraví své i kolemjdoucích osob, byl převezen do městské nemocnice 
k vyšetření, zda je schopen k převozu na protialkoholní záchytnou stanici do 
Kolína. Záchytná stanice však hlásila plný stav a podle jejího vyjádření by člově-
ka s 4, 21 promile alkoholu v těle ani přijmout nemohla. Městská policie Čáslav 
tedy muže převezla do místa svého trvalého bydliště, kde si ho převzala jeho 
matka. 
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Policisté z 
okresu Kutná Hora hledají kolegy do služebního poměru na služební místa na 
obvodních odděleních a dopravním inspektorátu. Kromě stabilního zaměstná-
ní a garantovaného hmotného zabezpečení dále nabízíme: 
· 6 týdnů dovolené
· bezúročné půjčky 
· příspěvky na penzijní a životní pojištění
· kariérní postup
· možnost studia na Policejní akademii ČR a jiných školách při zaměstnání
· studium jazyků
· ozdravné pobyty
· za dlouholetou službu odchodné i doživotní rentu.

Základní podmínky pro přijetí:
· občanství ČR
· věk nad 18 let
· bezúhonnost
· minimálně střední vzdělání s maturitou
· fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby.

Přijímací řízení obvykle trvá 3 měsíce. V průběhu řízení jako uchazeč absol-
vujete psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, zdravotní prohlíd-
ku a další personální řízení. Po úspěšném splnění všech prověrek jste přijati do 
služebního poměru na dobu určitou v trvání 3 let. V prvním roce nastoupíte do 
„policejní školy“, kde absolvujete základní odbornou přípravu, která trvá cel-
kem 12 měsíců, z čehož první měsíc se budete jako noví policisté učit manipulo-
vat se zbraní, poté následuje půlroční teoretická část a následně pětiměsíční 
praxe. Během této doby se policisté 3 měsíce zaučují na útvaru a2 měsíce tré-
nují reálné modelové situace. Již na škole pobíráte služební příjem téměř 
17.000 Kč. a jste zařazeni do 2. platové třídy. Po ukončení základní odborné pří-
pravy automaticky přecházíte do 3. platové třídy s vyšším platem. Policistou se 
služebním poměrem na dobu neurčitou se stanete po úspěšném vykonání slu-
žební zkoušky. 

V případě zájmu kontaktujte pracovníky ÚO Kutná Hora na tel. číslo 974 875 
230(229),724 115 242 nebo pište na e-mail kh.podatelna@pcr.cz

POLICIE ČR - ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA HLEDÁ NOVÉ KOLEGY 

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

        Nabízíme: 
· nástup 16. 5. 2016 nebo dle dohody 
· vhodné pro muže i ženy
· platové zařazení - dle nařízení vlády č. 564/2006
· benefity vyplývající z kolektivní smlouvy
· podpora jazykového vzdělávání

Požadavky na uchazeče:
· občanství ČR
· dosažení věku 21 let
· bezúhonnost a spolehlivost dle § 4 zák. č. 553/1991 Sb., o obec. policii
· vzdělání - středoškolské s maturitou
· způsobilost k právním úkonům
· zdravotní způsobilost
· řidičské oprávnění (B)

Místo výkonu práce: - město Čáslav, Městská policie Čáslav
Lhůta pro podání přihlášky:  - nejpozději do 4. 5. 2016 včetně (rozhodující je 
datum doručení na Městský úřad Čáslav)
Bližší informace poskytne: -Pavel Kratochvíl, velitel Městské policie Čáslav, 
tel.: 327 314 197
Výběrové řízení: - Fyzické testy a pohovor

Přihlášky včetně strukturovaného životopisu, výpisu z rejstříku trestů (ne star-
ší 3 měsíce) a ověřené kopie maturitního vysvědčení se podávají písemně na 
adresu: Bc. Jaroslava Lepešková, 

Městský úřad Čáslav, 
nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 
286 01 Čáslav.

Obálku označte „Výběrové řízení - strážník městské police”

DEN BEZPEČNOSTI Praktické ukázky své práce předvedly vybrané složky Policie 
ČR, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a BESIPu. 

Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi připravilo vzdělávací akci "Den bez-
pečnosti", který se skutečnil ve čtvrtek 14. dubna 2016.

Tato akce byla zaměřena zejména pro děti prvního stupně místních a okol-
ních základních škol. Po zahájení akce zástupcem města předvedly na hlavní 
ploše areálu Muzea praktické ukázky své práce vybrané složky Policie ČR, 
Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a BESIPu.
Průběžně se přítomní setkali na dalších stanovištích se simulátorem převrácení 
vozidla, s vzdělávacím programem Zachraň život s Kryštůfkem, se strážníky 
Městské policie Čáslav, se zástupci Červeného kříže a Zdravotnické záchranné 
služby.

V rámci dění si tak každý přítomný mohl prohlédnout přistavenou techniku 
zúčastněných složek. Pracovníci muzea také zpřístupnili haly s vystavenými 
historickými traktory tuzemské výroby. Dle prvních reakcí se akce vydařila a 
proběhla k velké spokojenosti návštěvníků i zúčastněných složek. Celková účast 
byla vysoká, přišlo přes 2000 dětí a studentů. 

       por. Mgr. Vendulka Marečková, foto: zn

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA 
POZICI STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE



ZÁPIS DĚTÍ 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 ČÁSLAV 
NA ŠKOLNÍ ROK 

2016/2017
SE USKUTEČNÍ 

VE ČTVRTEK 5. 5. 2016 
OD 9,00 DO 12,00 HODIN 

A OD 13,00 DO  17,00 HODIN   
V NÍŽE UVEDENÝCH STŘEDISCÍCH 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

ulice Jahodová (Čeplov), 
ulice R. Těsnohlídka (Bašta), 

ulice Husova, 
ulice Masarykova, 

ulice Bojovníků za svobodu 
(Ostrý roh)

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA PŘIVÍTALA 
JARO KARNEVALEM

 V Hudební škole YAMAHA provází výuku dětský 
smích každou hodinu, ale 17. března učebnou prou-
dila radost přeci jen o něco intenzivněji. Tato škola s 
nevšedními postupy při výuce pracuje s přesvědče-
ním, že není nehudebních lidí, ale je pouze nerozvi-
nutých talentů. V rámci Rodinného centra Špalíček, 
které slouží především ke sdružování rodičů s dětmi 
a jejich začleňování do kolektivu, probíhají hodiny 
také v Čáslavi. V období před Velikonocemi byla výu-
ka, která se zde řídí mottem: „Učení je radost!“, 
zpestřena karnevalem. 

přestěhování dodává „Zde je výuka mnohem v Japonsku již v roce 1954 a dnes působí po celém 
příjemnější a kvalitnější, především kvůli většímu světě. Do České republiky se projekt dostal v roce 
prostoru a kvalitní audiovizuální technice, díky níž 1994 a dnes se trochu liší od klasických škol svou 
můžeme vytvářet lepší atmosféru podtrhující pestrou a v některých případech trochu netradiční 
hudbu. Jsme velmi rádi, že se s dětmi můžeme nabídkou jednotlivých vyučovacích programů, kte-
scházet právě zde.“ ré mohou využít rodiče s dětmi již od čtyř měsíců, 

Akce se zúčastnily kategorie Robátka (určené ale také muzikanti bez ohledu na věk nebo míru zku-
pro žáčky od čtyř měsíců do jednoho a půl roku), šeností s hudbou.  
První krůčky k hudbě (navštěvované dětmi od jed- Do nabízených kurzů v Čáslavi, mezi které patří 
noho a půl do čtyř a půl let) a oboru flétna (připra- již zmíněná Robátka, První krůčky k hudbě, Flétna, 
vovaného pro všechny začínající flétnisty a flétnist- ale také kytara, se můžete hlásit v průběhu celého 
ky od sedmi let).      roku, kapacita je však omezena. 

Během speciálního dne, kterým malí muzikanti Hudební lekce probíhají také v okolních měs-
vítali jaro a velikonoční období, nemohla chybět ani tech. Seznam měst, nabídku kurzů, bližší informace Karneval proběhl 17. března v budově 
výroba velikonočního přání.     o volných místech a kontakty na profesionální lek-Diakonie, kam se učebna po pěti letech 

V přesvědčení, že hudba člověka pozitivně tory najdete na internetových stránkách školy: přestěhovala z ulice Jungmanova 899 kvůli 
ovlivňuje v každém věku, aniž by si to on sám uvě-  nevyhovujícím prostorům. Zkušená lektorka Jana 
domoval, pracuje Hudební škola YAMAHA založená Kohlová, která vede nejen čáslavské hodiny, k 

www.rcspalicek.webooker.eu
               JN

PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY OD BAŠTY
ZAUJAL VŠECHNY MALÉ ÚČASTNÍKY
Nejstarší děti, docházející do střediska čáslavské 
mateřské školy v Těsnohlídkově ulici měly možnost 
nahlédnout v pondělí 4. dubna hlouběji do tajů 
probouzející se přírody. Pracovnice občanského 
sdružení Pod horami z Kutné Hory pro ně připravily 
poutavý interaktivní program.

postarat se o právě vylíhlá ptačí mláďata a formou 
her si ověřily svoje znalosti také o dalších zvířatech, 
která mohou v přírodě potkat. Mimo to jim ale 
pracovnice zmiňovaného sdružení přiblížily také 
„příběhy“ semínek a cibulek, které se během 

 krátkého období promění v rostliny. 
O tom, že se děti nejlépe učí hrou a vlastními Středisko zdejší mateřské školy v Těsnohlídkově 

aktivitami, není pochyb. Zvláště když mohou po ulici (U Bašty) stejně jako i ta ostatní, velmi dbá na 
dlouhém zimním období navíc pobývat v rozvíjení vztahu k přírodě a povědomí dětí o 
příjemném prostředí zahrady, která uvedené nezbytnosti její ochrany. V areálu zahrady je tak 
středisko zdejší mateřské školy obklopuje. V možné již od minulého roku najít například hmyzí 
přibližně hodinovém programu se tak děti poučily hotýlek, ale třeba také ze zasazeného proutí 
mimo jiné o nezbytnosti ochrany přírody nejen v upletený letní altánek, který již brzy obroste listím a 
jarním období. Mohly si vyzkoušet, jak je těžké poskytne dětem stín v letním období.                     zn

www.mscaslav.cz
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Ve středu 16. 3. 2016 se v Městci Králové konal už 3. 
ročník soutěže Srdce na talíři, kde nemohli chybět 
ani naši žáci. Dva týmy, ve složení Dominik Seme-
rád, Norbert Kuchárik a Šárka Šimková, Lukáš 
Henzl, se vydaly časně ráno v doprovodu učitelů 
odborného výcviku Bc. Červinky, Havlové a Zápo-
tocké na cestu za novými zkušenostmi a možná i za 
vítězstvím.

Všechny překvapil vysoký počet účastníků. 
Oproti minulým letům se letos soutěže zúčastnilo 
30 týmů z více než 15 škol, konkurence byla tedy 
vysoká. Naši žáci se však nenechali zastrašit a s 
chutí se pustili do prvního úkolu - přípravy jarního Po obědě následoval úkol číslo 2 - prostření 
salátu. Zvládli to bez větších potíží a nenechali se slavnostní tabule. Jelikož se celá soutěž nesla ve 
rozhodit ani záludnými otázkami poroty. znamení oslav jara a Velikonoc, byly všude po sále 

vidět tradiční velikonoční motivy - kuřátka, vajíčka, 
pomlázky a dokonce i několik velikonočních zajíců 
(ten náš měl přes půl metru). Na všech se po 
dlouhém dni podepsala únava, a tak se snad nikdo 
nevyhnul chybám. Přesto většina soutěžících 
skončila ještě před vypršením časového limitu.

Následovaly chvíle nervozity a čekání na 
rozhodnutí poroty. Trpělivost a tvrdá práce se však 
vyplatily. Dominik Semerád s Norbertem Kuchári-
kem vybojovali zasloužené první místo a do školy se 
vraceli jako vítězové. Dokázali, že mají nejen srdce 
na talíři, ale i zlaté ruce. 

Kluci, gratulujeme!
SOU Čáslav, 

Foto: Kristýna Stýblová, SOU Čáslav 

SRDCE NA TALÍŘI A ZLATÉ RUCE

V sobotu 14. května se v Čáslavi  uskuteční pikniko-
vý happening na podporu fairtradových a lokálních 
pěstitelů – Férová snídaně NaZemi. Proběhne od 10 
hodin na zahradě Diakonie (vchod z ulice J. Karafi-
áta) a v případě deště v kavárně Diakonie také tam.  
Čáslav se tak přidá k více než stovce míst, kde se ve 
stejný den i čas sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj 
zájem o pěstitele, jejichž plodiny se dostávají na náš 
stůl. Akce se koná v Česku již pošesté, a to vždy na 
Světový den pro fair trade, který se slaví druhou 
květnovou sobotu. V Čáslavi proběhne poprvé!

 „V adventu jsme v evangelickém kostele uspo-
řádali Dobročinný trh, na kterém jsme prodávali vý-
robky klientů sociálně-terapeutické dílny Diakonie 
a fairtradové výrobky - potraviny, ale i krásné ruko-
dělné výrobky z různých zemí a na trh přišlo docela 
hodně lidí z Čáslavi a okolí. Potěšilo nás to a budeme 
v propagaci fair tradu pokračovat, protože nám ne-
jsou lhostejné podmínky, za jaký se vyrábí a obcho-
duje zboží, které běžně spotřebováváme. Letos se i  
v Čáslavi chceme spolu s Diakonií ČČE a se všemi zá-
jemci o fair trade a o sousedské setkání připojit k 
mezinárodní akci Férová snídaně. Těšíme se, že spo-
lečně vytvoříme příjemnou atmosféru na krásné za-
hradě Diakonie a u dobrého jídla a pití si popovídá-
me s přáteli. Pro děti budou připraveny fairtradové 
omalovánky a kvíz.“

Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si sami 
přinesou lokální a fairtradové dobroty. Například 
kakao od pěstitelů z Ghany, kávu z Guatemaly nebo 
čaj z indických čajových zahrad - vše s certifikační 
známkou Fairtrade. K tomu si do košíku přibalí třeba 
vajíčka od místního chovatele, vlastnoručně upeče-
ný chleba z bio mouky či domácí marmeládu. Spo-
lečným piknikem na veřejném místě pak vyjádří 
podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla po-
rušována lidská práva, poškozováno životní prostře-
dí či zneužita dětská práce.  

„Původ výrobků u nás řeší stále více lidí. Je to vi-
dět jak na růstu zájmu o biopotraviny, tak z nárůstu 
prodeje fairtradových výrobků. I Férová snídaně je 
stále populárnější. Zatímco v prvním roce jejího ko-
nání se snídalo ve 41 městech, tak loni se akce kona-
la už na 137 místech a navštívilo ji více než pět tisíc 
lidí,“ uvedla Gabriela Štěpánková z nevládní organi-
zace NaZemi, která akci koordinuje.                        TZ

TROCHU JINÁ SNÍDANĚ...

DALŠÍ KNIHOVNIČKA 
Počet malých knihovniček, které zvou návštěvníky 
různých míst ve městě k posezení či nabízejí zpří-
jemnění času, který je třeba strávit čekáním, se 
pomalu rozrůstá. 

První pověstnou vlaštovkou byla knihovnička 
na nádraží Českých drah. Následovalo hned několik 
takových bodů, které nabízejí k využití bez jakých-
koliv formalit knihy pacientům v městské nemocnici 
a nyní se mohou do zajímavého titulu začíst také 
návštěvníci nedávno zprovozněné kavárny a 
cukrárny „Na obláčku“ na Žižkově náměstí. 

„Nápad na umístění knih právě do těchto 
prostor přišel z vedení městského muzea a knihov-
ny a mohu říci, že se setkal s velkým pochopením u 
majitele cukrárny,“ vyzdvihla dobrou spolupráci 
paní Marie Hrubá, zástupkyně ředitelky zdejšího 
muzea a knihovny. „Každý se zde může v klidu začíst 
do zajímavé knihy, kterou potom jednoduše vrátí 
do košíčku nebo si ji půjčí domů k dočtení,“ doplnila 
paní Hrubá.                                                                 zn

OTEVŘENÍ TRASY 
LETOŠNÍ RAZÍTKOVÉ HRY
V sobotu 2. dubna byl odstartován druhý ročník 
Razítkové hry z Čáslavi do Semtěše.

Příznivci výletů a památek Čáslavi a okolních 
obcí se sešli na náměstí před informačním středis-
kem, kde si mohli vyzvednout hrací list, sloužící k 
zaznamenání razítek a odpovědí na otázky spojené 
se zastávkami trasy. Přítomní po oficiálním otevře-
ní, zavítali na první zastávku, kterou je věž kostela 
sv. Petra a Pavla. Dalším čáslavským bodem je nově 
otevřená archeolokalita Hrádek.

Následující zastávky jsou připraveny u památní-
ku popraveného parašutisty, stojícího na cestě smě-
rem na Koudelov, u mozaiky ve Zbyslavi, na vyhlídce 
ve Starkoči, v Bílém Podolí a Semtěši, kde budou po 
správném vyplnění hracího listu vydány odměny.

Trasa měří okolo dvaceti kilometrů a bude ote-
vřena do 31. října.    JN

Na měsíc květen máme kromě pravidelných 
denních programů připravené různé aktivity pro 
maminky a jejich děti:
4. 5. Čarodějný výlet na zámek Žleby, 5. 5. od 9 hod. 
Májový koláček – výroba a zdobení, 16. 5. od 10 
hod. návštěva divadelního představení Tři přadleny. 
Každé úterý od 15,10 hod. do 17,00 hod. 
dramatický kroužek Křemílkové, každý čtvrtek od 9 
hod. do 10,30 hod. tvořivé ručky pro děti. Dále 
nabízíme kurzy babymasáže. Dle individuální 
domluvy probíhají kurzy šití. Každou středu a pátek 
od 9 hod. probíhá hůlkování pro zdraví. Pokud máte 
zájem, kontaktujte nás, kurzy domlouváme s 
nastávajícími maminkami individuálně.
Všechny další aktuální informace o nabídce akcí a 
služeb Rodinného centra Kopretina se dozvíte 
přímo v centru na adrese: Kostelní nám. 186, 
Čáslav; telefonní číslo 327 323 327;
 www.kh.charita.cz. 
Těšíme se na vás!          Terezie Tichá, DiS.

INFORMACE Z RC KOPRETINA

- Odbor vnitřních věcí, 
Nám. Jana Žižky z Trocnova čp. 1, I. Patro, č. dv. 6

 
- Odbor vnějších vztahů, 

Gen. Eliáše čp. 6, II. Patro, č. dv. 209 

- držitel poštovní licence: „Česká pošta“ 

- notář JUDr. Jaroslav Hájek, Žitenická 10, Čáslav

INFORMACE PRO OBČANY 
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou 

a ověřování pravosti podpisu vykonávají: 
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STRONGMAN

 

ČESKÁ ASOCIACE SILNÝCH MUŽŮ A MĚSTO ČÁSLAV POŘÁDAJÍ 
17. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ PROFESIONÁLNÍ SOUTĚŽE  

A SOUTĚŽ STRONGMANLIGA 

2016
SOBOTA 
21. KVĚTNA

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

SOUČÁSTÍ AKCE BUDE TAKÉ 
Otevřené mistrovství 
Středních Čech 
v silovém přetahování

ČÁSLAV

10 - 17 HOD.

ŽIŽKOVO 
NÁMĚSTÍ
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Kolik členů má čáslavský šachový klub SK Slavoj 
Čáslav?

Jak jste se dostali k této hře?

 Co považujete za Váš největší úspěch nebo nej-
zajímavější zápas?

Mohou se zkušenosti, posbírané při šachových 
hrách promítnout do běžného života?

Alzheimerovy choroby. Tato hra tedy člověka jistým 
způsobem skutečně ovlivňuje, ale funguje to také z 

Václav Výborný: V současné době máme 24 čle- druhé strany. Zkušenosti, které si přinášíme ze živo-
nů včetně dětí ve věku 10 až 14 let. S malými šachis- ta, ovlivňují způsob hry.
ty a jejich začátky ale pracuje především zdejší dům Josef Poborský: Mě také samotná hra pomáhá 
dětí a mládeže, kde se jim věnuje pan Reichel. My se odpoutat se od problémů. Když zasednu k šachov-
tedy staráme o hráče, kteří již mají osvojené zákla- nici a necítím se dobře po fyzické stránce, na bolest 
dy. Bohužel nám mladí a leckdy i talentovaní členo- rychle zapomenu. Také případné potíže v práci ne-
vé klubu odcházejí do škol nebo za prací do jiných bo v rodině jsou po celou dobu partie v tu ránu odsu-
měst. Dveře máme každopádně otevřené. Přivítá- nuty do pozadí.
me mezi sebe každého příznivce této hry. 

Josef Poborský: Šachy jsou velmi náročné z časo-
vého hlediska. Skloubit je se školou, prací nebo ro-
dinným životem, je těžké. Když to člověk myslí váž-
ně, musí trénovat a účastnit se soutěží, které bývají 
většinou každou neděli. 

Václav Výborný: Úplné základy se ke mně do-
staly v roce 1947, když mi bylo sedm let. Tehdy jsem 
onemocněl tuberkulózou a v jednom sanatoriu 
jsem se seznámil se starším chlapcem, který se mi 
snažil vysvětlit podstatu hry. Skutečně hrát mě ale 
později naučil až otec.

Josef Poborský: Já jsem se k šachům dostal až ve 
třinácti letech na základní škole ve Zbýšově, což je 
relativně pozdě. Jeden ze spolužáků donesl do třídy 
poprvé šachovnici a následující rok jsme už vyhráli 
žákovské okresní kolo. Více mě hra vtáhla díky ša-
chovému kroužku na Střední zemědělské škole 
Čáslav a poté již oddílu SK Slavoj Čáslav.          

Václav Výborný: Řekl bych, že Vás do života nau-
čí rozhodovat se sám za sebe, hrát fair play a celko-
vě člověka zklidní, protože zbrklost zde opravdu 
není na místě. Samozřejmě také díky nim trénujete 
mozek, což ve stáří může například zpomalit nástup 

Pokud není stanoven čas, jedna partie může 
trvat několik hodin. Jak se hráč cítí například po ho-
dinách intenzivního přemýšlení a soustředění?

Každou středu od 16:00 trénujete v klubu dů-
chodců. Jak takový trénink vypadá? Probíráte po-
drobněji nejzajímavější partie? 

Čím si vysvětlujete, že atraktivita šachu není tak 
velká, jako tomu bylo před lety?

Co je podle Vás v této hře nejdůležitější? 

tejně jako relativně 
velká mediální pozornost tohoto sportu - 

Josef Poborský: Řekl bych, že šachy měly také 
jistou atmosféru, která byla narušena počítači. Po-
kud se fyzicky dva hráči nesešli na jednom místě u 
šachovnice, mohlo se na dálku hrát korespondenč-
ně. Bylo to úplně něco jiného. Velmi mě to bavilo. 
Poštou na lístku dorazil tah, a když jsem přišel domů 
z práce, sedl jsem k rozehrané partii a přemýšlel 
jsem nad ní třeba do tří do rána. Za dvacet haléřů 
jsem přes speciální kartičku odeslal svůj tah zpět 

Josef Poborský: Z dálky to vypadá, že šachy jsou protihráči a čekal na další odpověď. V době počíta-
oddychová zábava, při které sedíte u stolu a odpočí- čů již toto neexistuje.
váte u šachovnice. Při důležitých zápasech tomu tak  
skutečně není. Mozek musí celou dobu nepřetržitě 
pracovat. Je známo, že velcí šachoví mistři zhubli po 
čtrnáctidenních turnajích, několik kilogramů své 

Josef Poborský: Během tréninku probíhají zku- váhy. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že šestihodino-
šební zápasy mezi členy oddílu. Průběh konkrétních vá partie dokáže člověka opravdu velmi vyčerpat.
zápasů občas probíráme s dětmi. Když se uskuteční 
zajímavá partie, někdo jí s nimi podrobněji projde 
znovu a zastaví se u jednotlivých tahů a fází hry. Jde 
především o to, aby se mladí hráči vyvarovali zá-
kladním chybám.  

Václav Výborný: V první řadě je to nedostateč-
Josef Poborský: Hlavní je dobře partii rozehrát. né množství volného času, který je dnes pro každé-

Pokud máte špatný začátek, tak proti zkušenějšímu ho velmi vzácný a těžko se podřizuje časově nároč-
soupeři nemáte mnoho šanci. Dále samozřejmě ným šachům. 
schopnost předvídat a vidět varianty tahů soupeře. V druhé řadě je to otázka peněz. Můžeme dnes 

Václav Výborný: Tohle je právě moje slabina. otevřeně říci, že nebýt města Čáslav a jeho finanční Josef Poborský: Zmínil bych asi znovu korespon-
Hraji rychle a zapomínám na možnosti protihráčo- podpory, tak by náš oddíl již dávno zanikl. Jako čle- denční hru, ve které jsem se v celostátní soutěži v 
vých figur. Jinak důležitá je také logika. Člověk ani nové zaplatíme příspěvky, ze kterých pokryjeme roce 1994 dostal až do finále a 15. ročník meziná-
nemusí být velký matematik, ale musí mít schop- náklady spojené s registrací kraji a ČR. Nemalé po- rodního šachového festivalu Open Praha 2016, kde 
nost logického uvažovaní.  ložky jsou také za cestovné a startovné na soutě- se mi podařilo dosáhnout na třetí místo. Jinak těch 

žích, které probíhají po celém Sředočeském kraji. zajímavých partií bylo samozřejmě spousta.
Tyto problémy šachové kluby dříve řešit nemusely, Václav Výborný: Osobně považuji za velký 
protože byly dostatečně podporovány Českým sva- úspěch fakt, že šachový oddíl SK Slavoj Čáslav díky 
zem tělesné výchovy, zemědělskými družstvy nebo vedení města, dnes stále existuje. Znovu bych proto 
jinými podniky. rád poděkoval městu Čáslav, které nám umožňuje 

scházet se a jezdit na soutěže. 

trů, které přilákaly příznivce šachů z okolních měst. 
Simultánky jsou u nás také - s

již minu-
lostí.    

Na vyšších soutěžích existují také dopingové 
kontroly, při kterých můžete mít problém i kvůli vět-
šímu množství vypité kávy.

Pro zviditelnění byly také pořádány takzvané  
simultánky, tedy takové exhibice šachových velmis-               JN

ŠACHOVÝ ODDÍL SK SLAVOJ ČÁSLAV
Šachy, jedna z nejoblíbenějších deskových her na světě, ve které není prostor pro náhodu nebo štěstí. Výsledek závisí především na umu a zkušenostech 
jedince. Desková hra, řadící se do odvětví sportu možná právě proto, že nejlepší světoví hráči během turnajů předvádí dlouhé souboje plné intenzivního 
soustředění a přemýšlení. Souboje, které sice nejsou založené na fyzické zdatnosti, na rychlosti v nohou nebo síle v rukách a přesto si na delších soutěžích 
špičkové úrovně mohou vyžádat dokonce i pár kilogramů osobní váhy šachistů. 

Tato hra na vysoké intelektuální úrovni, vyžadující jisté schopnosti jistě není pro každého, má však ve světě obdivuhodnou tradici. Prestižní soutěže a 
turnaje vždy probíhaly také v České republice a ve své době mělo svůj šachový oddíl téměř každé české město. I když popularita této hry značně poklesla a 
šachových klubů ubývá, v našem městě se oddíl SK Slavoj Čáslav stále schází, trénuje, jezdí na soutěže a udržuje komunitu místních šachistů. 

Představitelé klubu pan Josef Poborský a Václav Výborný, kteří nás navštívili, mají rozehranou partii s dobou, která klasické podobě hry příliš nepřeje. S 
jejich zkušenostmi, zapálením a láskou ke hře si ale troufáme tvrdit, že ačkoliv se jedná o lítý souboj, při kterém v nejbližších časech nemají příliš šancí k 
útoku, svého krále budou úspěšně střežit i nadále.
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HISTORIE ŠACHU V ČÁSLAVI

JAK SE HRA ROZVÍJELA V ČÁSLAVI? jsme byli zařazeni do soutěží v oblasti Východních Bohužel však nepříznivý rozvoj jeho nemoci mu 
Je skutečností, že tak, jako v jiných městech, Čech. Bohužel po roce 1989, zejména se zrušením neumožnil docílit ještě větších a vyšších cílů.

byla tato hra hrána i zde. Lze říci, že šachy mají v některých výrobně ekonomických jednotek, které Problémy byly, tak jako po roce 1945, opět s 
Čáslavi dlouholetou tradici. Podle nepotvrzených podporovaly šachové dění, došlo k úbytku šacho- hrací místností. Hrálo se různě. Např. v restauraci 
informací vznikl šachový klub v Čáslavi někdy kolem vých oddílů. Projevilo se to i tím, že prakticky zanikly Beseda, Agitačním středisku u nemocnice, tělocvič-
roku 1930. Nepodařilo se však získat žádné okresní soutěže a přebory, alespoň pokud se jedná ně BIOS u SPŠ, Domě pionýrů a mládeže, v bývalých 
písemné dokumenty o jeho činnosti v tomto o okres Kutná Hora. Žižkových kasárnách, v restauraci Na Fortně, 
období. Čáslav byla ale známým šachovým V posledních cca 15 letech jsme zařazeni do kavárně hotelu Grand. Poslední sídlo šachisté získali 
střediskem již dříve. Počet členů byl poměrně velký soutěží Středočeského šachového svazu. Zde hrají díky vstřícnosti MěÚ Čáslav v tak zvaném Klubu 
a výjimkou zde nebyly ani turnaje až o 120 dvě naše družstva. Družstvo složené převážně z důchodců. Zde se šachisté pravidelně schází každou 
účastnících. Uskutečněna byla také řada šachových mladších členů hraje regionální soutěž a druhé středu od 16:00 hod. Navíc  zde hrajeme i soutěžní 
přednášek, besed s předními šachisty a simultánek družstvo regionální přebor. Prvá soutěž se hraje na zápasy. Doufejme, že pokud se podaří klub šachistů 
našich i zahraničních mistrů. Čáslav bývala i sídlem pěti šachovnicích, druhá na osmi. Většina našich v Čáslavi rozvíjet, zůstane také možnost hrát v 
dřívější Středolabské šachové župy. soupeřů se nachází v blízkosti toku řek Sázava a tomto prostředí i nadále.

Šachový život oslabila a prakticky zcela utlumila Labe. Výsledky sezóny 2015/2016, která byla Stálou základnou pro doplňování členů se stal 
okupace naší vlasti fašistickým Německem. ukončena v březnu t. r., jsme se umístili v RS na 5. šachový kroužek Domu pionýrů a mládeže, nyní 

Po II. světové válce se šachový život v Čáslavi místě a v RP na 4. místě. Domu dětí a mládeže. Jeho vedoucím a trenérem 
velmi pomalu rozbíhal. Dalo by se říci, že spíše Před devíti lety bylo v Čáslavských novinách byl po mnoho let JUDr. Veselý. Po jeho smrti převzal 
ochabl. Problémem se stalo zejména získání uveřejněno několik řádků ze šachového dění v od něho pomyslnou štafetu Ing. Víšek a p. Breth. 
vhodné hrací místnosti. Šachisté se tak velmi často Čáslavi. Šlo vlastně o připomenutí toho, že šachy v Kroužek v DDM v bývalých Žižkových kasárnách 
stěhovali. Byly to zejména restaurace Bílý kůň, Na Čáslavi stále existují a že je zájem na jejich udržení. existuje i v současné době. Jeho vedoucím je Ing. 
Kuchyňce, ve Slávii a dokonce i závodní jídelna Zde bylo uvedeno i několik bývalých členů šachové- Reichel. Žáci, kteří po odchodu z DDM zůstali šachu 
závodů Kosmos. ho klubu, kteří na přelomu let 1950/1960 aktivně věrni a dosahovali dobrých výsledků, přecházeli 

Bohužel poslední pamětníci již nežijí, a tak hráli za klub a byli svým způsobem jeho oporou. často do šachového klubu. Bohužel málo kdo z nich 
následující řádky pojednávají pouze o období od Dovolím si je ještě jednou připomenout. Jednalo se vydržel v klubu delší dobu. Buď odešli na vysokou 
roku 1954, kdy jsem se stal aktivním členem zejména o lékaře MUDr. Prchala, MUDr. Málka, školu a do Čáslavi se již nevrátili nebo odešli za prací 
zdejšího šachové dění.  MUDr. Nováka, bratry Josefa a Karla Radikovské, do jiných měst.

Samo město Čáslav má svým způsobem pokladníka a svým způsobem duši klubu p. Medunu Snad na závěr ještě jedna vzpomínka. Jedním z 
nevýhodnou polohu. Bylo sice v 19 stol. krajským a začínajícího významného šachistu Ing. Víška. Zde nejaktivnějších období šachu v Čáslavi byla osmde-
městem, ale postupně jeho význam v této oblasti se sluší také připomenout zejména osobnost JUDr. sátá léta minulého století. Konal se zde v roce 1982 
upadal. Stal se následně pouze městem okresním, s Veselého. V době, když jsem do klubu přišel, byl již Spartakiádní kandidátský turnaj za účasti mnoha 
určitými pravomocemi krajského rozsahu. V roce vnímán jako jeho předseda a vůdčí osobnost. Lze KM a MM. Mladý Pavel Víšek se umístil na velmi 
1960 byl v souvislosti s další územní reorganizací i snad oprávněně říci, že to byl on, kdo aktivně řídil pěkném třetím místě. V roce 1983 to byla soutěž 
tento statut, tedy okresního města, ukončen. šachové dění v Čáslavi po roce 1945 až do své smrti mládežnických družstev. V následujícím roce se 
Okrajová poloha města, dříve kraje Pardubického, v v roce 1986. Po něm převzal vedení klubu Ing. Víšek konal šachový bleskový turnaj dvojic o putovní 
současnosti kraje Středočeského, přinášela různé a po jeho smrti, pan Josef Poborský. Žižkův palcát. Všechny tyto soutěže zajišťoval a řídil 
změny v organizaci šachových soutěží. Čáslavští Samozřejmě v klubu působili i další, velmi dobří JUDr. Veselý.
šachisté tak hráli nejdříve krajskou soutěž Pardubic- šachisté, ale jejich jména se mi bohužel po tolika Současně v roce 1982 byla uspořádána simul-
kého kraje, později i Středočeského. Po roce 1989 letech již nevybavují.  Je však třeba zmínit syna Ing. tánka mezinárodního šachového mistra z bývalého 
došlo k dalším výrazným změnám soutěží. Dokonce Víška, Pavla. Dotáhl to až na kandidáta mistra. Sovětského svazu, která se konala v aule Střední 

zemědělské školy. Koncem osmdesátých let v 
kavárně hotelu Bílý kůň byla realizována přednáška 
našeho šachového mistra Dr. Alstera spojená s jeho 
simultánkou. Z tohoto krátkého přehledu vyplývá, 
že v dané době byla šachová činnost v Čáslavi 
opravdu velmi bohatá. Znovu je třeba se sklonit nad 
aktivitou a činností pana JUDr. Veselého.

V současnosti je vyvíjena snaha uskutečnit opět 
šachový turnaj, případně zajistit simultánku se 
zajímavým šachovým mistrem. Bohužel vše dnes 
začíná a končí u peněz. Zde je na místě poděkovat 
MěÚ Čáslav, za každoroční finanční příspěvek SK 
Slavoj Čáslav, pod jehož hlavičkou šachový klub 
vyvíjí činnost. Bez této podpory by nebylo možno 
jezdit na soutěžní zápasy po Středočeském kraji.

Ohledně činnosti a historie šachového klubu, 
jistě nebylo řečeno vše. Je možné, že po přečtení 
tohoto vzpomínání se ozve někdo, jehož děda či 
otec se aktivně zúčastnil šachového života v Čáslavi. 
Každá taková připomínka je vítána. Umožní doplnit 
bílá místa na pomyslné mapě šachové činnosti ve 
městě.          Václav Výborný

Pokud budeme pátrat po původu této krásné hry, pak zjistíme, že je to jedna z nejstarších deskových her. Vznikla ovšem v jiné podobě, než jak ji známe dnes. 
Počátky se datují již do 6. století nového letopočtu do Indie, odkud se rozšířila přes Španělsko do Evropy. U nás o ní máme zprávy od 11. století. Víme, že touto 
hrou se zabývali nejen řadoví šachisté a velmistři, ale i významné osobnosti kulturního, vědeckého a politického života. Za všechny jmenujme alespoň krále Karla 
IV., Komenského, Palackého, Rouseaua, Voltaira či Bonaparta.

Dnes je šachová hra považována za důležitý prostředek k rozvíjení přesného logického myšlení, upevňování kladných a potlačování záporných vlastností 
jednotlivce. Je to v podstatě boj, který je však z obou stran veden v duchu fair play.
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Na počátku měsíce května bude v renovovaných 
prostorách Dusíkova divadla otevřena obsáhlá 
retrospektivní výstava děl prof. Zdeňka Sejčka, 
nazvaná Tóny Železných hor. Expozice má být nejen 
dárkem k autorovým 90. narozeninám, které oslaví 
na sklonku tohoto roku, ale zejména projevem 
vděčnosti a úcty čáslavské veřejnosti a představite-
lů města k autorovu významnému dílu na poli 
uměleckém, pedagogickém a kunsthistorickém.   

rukopisu ovšem toužil studovat také estetiku a 
dějiny umění; proto na Pedagogické fakultě 
navštěvoval přednášky historiků umění dr. Mirosla-
va Míčka a dr. Vladimíra Denksteina. Později – v 
letech 1967 až 1970 – na Filosofické fakultě UK 
absolvoval dálkové studium estetiky a dějin umění 
u prof. Miloše Júzla, dr. Luďka Nováka a prof. 
Antonína Sychry.

S výjimkou již zmíněného krátkého působení 
Zdeněk Sejček se narodil 2. prosince 1926 ve na základních školách v Sokolči a Pečkách a externí 

Žlebech na Čáslavsku v rodině holiče a kadeřnice. Již výuce estetiky na pedagogickém semináři Vysoké 
od dětství projevoval značné výtvarné nadání a školy zemědělské v Praze, kde přednášel po 
jeho juvenilní pokusy o vlastní tvorbu, dodnes absolvování vojenské služby, je Sejčkova pedago-
zachované díky autorově matce, upoutaly pozor- gická dráha nerozlučně spjata s Čáslaví.  Nejprve na 
nost nejen Sejčkových učitelů na základní škole, ale místním gymnáziu nastoupil na místo učitele 
také malíře a grafika prof. Filipa Milinovského, jenž zeměpisu, později vyučoval i – zprvu nepovinnou – 
často navštěvoval kraj Železných hor a který také výtvarnou výchovu. Ve spolupráci s kolegou a 
chlapce při své práci seznámil se základy malby v významným čáslavským patriotem prof. Milanem 
plenéru. Sejčkovu výtvarnou dráhu ovlivnilo i Markem se mu dokonce podařilo prosadit na 
pozdější studium na kutnohorském Lindnerově gymnáziu rozšířenou výuku tohoto předmětu. Od 
koedukačním učitelském ústavu, kde se setkal s roku 1975 pak vyučoval výtvarnou výchovu i na vou Pruchovou nalezly své vyústění ve vzniku 
mnoha budoucími výtvarníky (např. Čestmírem střední pedagogické škole, jež byla zásluhou prof. rozsáhlé publikace Jindřich Prucha v dopisech a 
Pechrem). Jeden z jeho učitelů, pedagog a ilustrátor Marka při gymnáziu založena. Na čáslavských vzpomínkách, vydané v roce 1988 nakladatelstvím 
Václav Fiala, mu dokonce v roce 1945, tedy rok před školách strávil prof. Sejček úctyhodných 38 let, Odeon. V této knize Sejček uspořádal Pruchovu 
maturitou, uspořádal vůbec první výstavu v dodnes během nichž pozitivně ovlivnil řadu studentů, kteří dochovanou korespondenci, opatřil ji poznámko-
existující kutnohorské galerii ve Vlašském dvoře. vynikali výtvarným nadáním a vychoval desítky vým aparátem a doplnil medailony osob, s nimiž si 

Ačkoliv Zdeněk Sejček působil krátce po budoucích výtvarných pedagogů. Z některých jeho Jindřich Prucha dopisoval. Dílu tohoto malíře pak 
maturitě jako učitel na základních školách v Sokolči žáků se stali úspěšní výtvarníci, architekti či kun- Sejček věnoval i objevnou monografii s názvem 
a Pečkách, nikdy se nevzdal svého záměru zabývat sthistorici – k nejznámějším patří bezpochyby malíři Jindřich Prucha – kresby, vydanou v roce 2004 
se výtvarnou tvorbou profesionálně. Na radu Kamila Ženatá a Jiří Peca, architekt Pavel Štěch či Národní galerií v Praze. O Vojslavě Pruchové pak má 
učitele Fialy, který mu doporučil, aby si zvolil jistější historička umění Blanka Altová. pojednávat kniha Myšlenky v čase, na níž Zdeněk 
povolání, než jaké nabízela životní dráha malíře, První rozsáhlým kunsthistorickým textem Sejček již řadu let pracuje. Zatím posledními 
zahájil studium na právě otevřené Pedagogické Zdeňka Sejčka byla práce nazvaná Mladý Chittussi – Sejčkovými teoretickými díly jsou dvě publikace, 
fakultě University Karlovy v Praze, obor výtvarná monografická studie o mládí a rané tvorbě umělce, zabývající se umělci tvořícími v Železných horách od 
výchova (absolvoval v roce 1951). Zde v té době jíž završil své studium na pedagogické fakultě a epochy romantismu až po současnost. Pod názvy 
působili vynikající umělci jako Cyril Bouda, Martin kterou v roce 1965 vydalo Východočeské naklada- Klasikové české krajinomalby v Železných horách 
Salcman, Karel Lidický či Josef Sejpka, pod jejichž telství v Havlíčkově Brodě. Tato kniha je dodnes (2006) a Pokračovatelé české krajinomalby v 
vedením se Sejček začal intenzívně vzdělávat v považována za jeden ze stěžejních pramenů Železných horách (2007) je vydala Společnost 
oboru kresby, grafiky, malby a sochařství. Souběžně poznání díla tohoto významného malíře. Největší přátel Železných hor. Prof. Sejček věnoval své texty i 
přitom na přírodovědecké fakultě téže univerzity zájem své teoretické činnosti však Zdeněk Sejček regionu, v němž žije – napsal publikaci Pomístní 
vystudoval i obor geografie. Vedle hledání a věnoval malíři Jindřichu Pruchovi. Jeho dlouholeté jména v Ronově nad Doubravou (2010) a také 
následného kultivování vlastního výtvarného přátelství a spolupráce s malířovou sestrou Vojsla- několik statí pro Almanach Ronova nad Doubravou 

(1998) a závěrečný díl trilogie Tam, kde teče 
Doubravka (1998). Je rovněž autorem mnoha textů 
zveřejněných v odborných, vlastivědných a regio-
nálních publikacích (Umění a řemesla, Vlastivědné 
listy Východočeského kraje, Čáslavské noviny, 
kutnohorské Krásné město, ronovské Městečko na 
dlani) a napsal řadu úvodních textů ke katalogům 
různých výtvarníků, včetně svých bývalých studen-
tů. 

Ve vlastní výtvarné tvorbě se prof. Sejček 
věnuje malbě, kresbě a grafice (zejména linorytu); 
stěžejním tématem je pro něj krajina, a to zejména 
krajina Železných hor. Příležitostně se věnuje i 
knižní ilustraci – spolupracoval např. na dětské 
knížce Veršovánky pro Aničku autorky Hany Miřát-
ské (2007) – a graficky upravil řadu příležitostných 
bibliofilských tisků. Je také autorem oltářního 
obrazu sv. Martina pro hřbitovní kostel v Ronově 
nad Doubravou. Absolvoval řadu samostatných, 
společných i kolektivních výstav a jeho tvorba je 
zastoupena ve sbírkách Národní galerie v Praze, 
Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, Galerie 
Jindřicha Pruchy v Čáslavi a v dalších galeriích i 

TÓNY ŽELEZNÝCH HOR
Zdeněk Sejček, výtvarník, pedagog a historik umění
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soukromých sbírkách nejen v Čechách, ale i v 
zahraničí – např. v Německu, Dánsku či Švýcarsku. V 
roce 1957 byl přijat do Svazu československých 
výtvarných umělců, od roku 1990 je členem Unie 
výtvarných umělců a podílí se také na činnosti 
Sdružení českých výtvarných teoretiků a kritiků.

Prof. Sejček byl v Čáslavi po mnoho let velmi 
aktivním veřejným kulturním pracovníkem. Celé 
čtvrtstoletí vedl čáslavskou pobočku Klubu přátel 
výtvarného umění, jehož jménem organizoval 
odborné přednášky i tematicky zaměřené poznáva-
cí zájezdy. Podílel se zde na uspořádání osmdesáti 
výstav – a tak i jeho zásluhou mohla čáslavská 
veřejnost zhlédnout např. díla Jana Zrzavého, Josefa 
Gruse či Emila Filly. Jedním z nejvýznamnějších 
kulturních počinů, na nichž se podílel spolu se svým 
kolegou, prof. Milanem Markem, bylo založení 
čáslavské výstavní síně, dnes sídlící na nám. Jana 
Žižky. V Ronově nad Doubravou, kde již řadu let žije, 
založil Galerii Antonína Chittussiho.

Výstavy (výběr): Texty k autorským katalogům (výběr): Publikace (výběr): 

· 1999 (listopad) · Bořivoj Žufan - výstava obrazů k 25. výročí · Mladý Chittussi – monografická studie o 
Městské muzeum, Čáslav umělcovy smrti. mládí a rané tvorbě umělce. Východočeské 
· 2001 (listopad) Městské muzeum, Čáslav, září-říjen 1967 nakladatelství, Havlíčkův Brod, 1965
Výstavní síň Městského muzea, Čáslav · Jan Novák - obrazy a kresby. · Jindřich Prucha v dopisech a vzpomínkách. 
· 2003 (červen) Městské muzeum, Čáslav, 1969 Odeon, Praha, 1988
Zámek Nasavrky (v rámci 33. ročníku · Kamila Albrechtová - grafiken, zeichnungen. · Jindřich Prucha – kresby. 
Nasavrcké palety) Kultur - und Informationszentrum der ČSSR, Národní galerie, Praha, 2004
· 2007 (březen) Berlín, 1985 · Klasikové české krajinomalby v Železných 
Goltzova tvrz, Golčův Jeníkov · Karel Retter - výbor z díla 1958-1988. horách. 
· 2009 (duben-květen) Galerie výtvarného umění, Cheb; Galerie Grantis pro Společnost přátel Železných hor, 
Galerie Univerzity Pardubice umění, Karlovy Vary, 1988 Heřmanův Městec – Ronov nad Doubravou, 
·2010 (březen-duben) · Lubomír Netušil - grafika, kresby, plastiky. 2006
Výstavní síň Městského muzea, Čáslav Městské muzeum, Čáslav, 1994 · Pokračovatelé české krajinomalby v 
· 2011 (srpen) · Jaroslav Alt - výběr z malířské tvorby 1947- Železných horách. 
Galerie Antonína Chittussiho, Ronov nad 97. Grantis pro Společnost přátel Železných hor, 
Doubravou (s F. Malinovským) Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora, duben Heřmanův Městec – Ronov nad Doubravou, 
· 2012 (únor) - červen 1997 2007
Výstavní síň Městského muzea, Čáslav · Jindřich Prucha - malby a kresby z let 1907-
· 2012 (září) 1914. 
Dusíkovo divadlo, Čáslav (s K. Ženatou) Severočeská galerie výtvarného umění, 

Litoměřice, 2003

Text: D. Novák, Foto: archiv Z. Sejčka, Z. Nezbedová
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Neděle 20. března letošního roku s sebou přinesla 
nejen první jarní den, ale také slavnost, která 
doprovázela zpřístupnění upravené lokality 
čáslavského Hrádku. Při této příležitosti měli jeho 
první oficiální návštěvníci možnost zúčastnit se také 
bohatého kulturního a dobově laděného progra-
mu.

 

podrobně zabýval také významný archeolog a 
historik, profesor doktor Petr Charvát, jehož 
přednáška, věnovaná právě tomuto nálezu, byla 
otištěna ve sborníku, nazvaném Zprávy Včely 
Čáslavské z roku 2015.

„

Zmiňovaný program přinesl vystoupení hned 
několika skupin, zaměřujících se ve své tvorbě na 
dobu dávno minulou. Jednalo se o hudební skupinu 
Krless a šermířská uskupení Thorwald sons, Mor z 
hor Kutných a Železní páni. V rámci jejich vystoupe-
ní se mimo jiné strhla také nelítostná bitva o tak 
zvaný Langobardský prsten. O co tedy vlastně 
bojovníci zápasili a jaký má tato ozdoba vztah právě 
k Čáslavi? O tom již v jednom z dokumentů, které 
vznikly k výstavě, na níž měli diváci možnost 
uvedený prsten vidět, hovořila doktorka Drahomíra 
Nováková z Městského muzea a knihovny Čáslav.

„Je to předmět, jenž se do sbírek městského 
muzea dostal díky archeologickým výzkumům 
Klimenta Čermáka, které tento regionální historik 
podnikal na čáslavském Hrádku na konci 19. a 
začátku 20. století. Je to krásná umělecká práce a 
vědci určili, že tento prsten byl nejspíše vyroben v 
Porýní, případně v Itálii. Do literatury vešel jako tak 
zvaný Langobardský prsten z Hrádku. Co je na něm 
ještě zajímavé, je jeho určitá záhadnost. Podle stylu 
práce byl pravděpodobně vyroben v 6. - 7. století 
našeho letopočtu, ale podle popisu Klimenta 
Čermáka se našel ve vrstvách, které pocházejí až ze 
století osmého. Naskýtá se tedy otázka, jak to 
vlastně bylo, zda byl prsten ztracen nebo byl někde 
uložen nebo jestli byl v Čáslavi zakoupen třeba i s 
nějakým odstupem od data jeho výroby,“ řekla 
doktorka Drahomíra Nováková při příležitosti 
vystavení prstenu ve výstavní síni městského muzea 
a knihovny na Žižkově náměstí. 

Unikátním objevem a historickými souvislost-
mi, které mohly jeho existenci provázet, se 

Nález zlatého prstenu (původně osazeného 
perlou) na čáslavské lokalitě jménem Hrádek, 
učiněný kdysi v průběhu výzkumu Klimenta 
Čermáka, vzbudil zaslouženou pozornost a dodnes 
náleží k nejcennějším svědectvím dávných dějin 
českých zemí, které čáslavské muzeum schraňuje. 
Jde pravděpodobně o výrobek umělecké dílny 
syntetizující ve své tvorbě slohové prvky středo-
mořské pozdněantického rázu s výzdobou slohu 
germánského původu, jejíž produkce vstoupila do 
archeologické a uměnovědné literatury pod 
názvem „Warnebertova skupina“. Výrobky této 
dílny, datovatelné do pozdního 6. až pozdního 7. 
století, se objevily v široké zeměpisné oblasti 
západni a jižní Evropy od Nizozemí přes Porýní a 
pařížskou pánev až do severní Itálie. Dataci do 
sedmého století dokládá prolamováni zlatého 
pláště prstenu (Čermákových „14 dírek“), zvláště 
časté právě v onom věku. Zvláštní oválný a obrvený 
útvar v nejspodnější části prstenu na jeho vnějším 
plášti proti lůžku perly lze pak interpretovat jako 
silně zjednodušený výzdobný motiv, známý z 
nákončí z alamanských oblasti jihozápadního 
Německa. Ta bývají vyplněna středním „obrveným“ 
polem s abstraktním, zhusta lineárním dekorem 
uvnitř, pro jehož podrobnější propracování nabídl 
ovšem čáslavský šperk prostor zcela nepatrný, který 
si zřejmě vynutil velmi silnou stylizaci. Přibyla 
rovněž analogie pravděpodobně ze 6. - 7. století v 
podobě zlatého kování s jamkami z Domagnana v 
San Marinu. Jinou paralelu jsme poznali na 
langobardském pohřebišti v Nocera Umbra v Italii. 
Zřetelně vnímáme i antický původ motivu dvou 
delfínků, známého nověji třeba ze starokřesťanské-
ho, římsky inspirovaného sarkofágu „de Guillaume 

H
V RÁMCI SLAVNOSTNÍHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ BYLA SVEDENA BITVA 
O LANGOBARDSKÝ PRSTEN 

RÁDEK JE OTEVŘEN - NABÍZÍ ODPOČINEK I POUČENÍ

Ještě nedávno byl Hrádek spíše houštinou...

Pak ale přišli brigádníci a také zájem města...

A návrší získalo novou podobu i inventář...

Přibyly zde naučené a informační tabule...

V sobotu 20. března mohlo dojít 
ke slavnostnímu otevření zrevitalizované
historické lokality...

stránka 18 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 5/2016  



 stránka 19 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 5/2016   

Taillefer“ v Toulouse z doby kolem roku 400. Motivu se zvláště často objevují zmínky o stycích Lango- Pokud dnes víme, neliší se užívání mincí na úze-
dvou delfínků ovšem často užili klenotníci pracující bardů s Avary mí, kde se předpokládá přítomnost Slovanů, příliš 
pro ty nejvyšší kruhy merovejské Gallie, jejichž od zvyklostí byzantských. Zajímavou možnost srov-
výrobky, zejména prsteny s takovouto výzdobou, nání s materiálem českých zemí nabízí rozbor 65 
známe z proslulého královského pohřebiště v Saint- mincovních depotů z oblasti Balkánu a dnešního Tu-
Denis u Paříže. Právě dvojice delfínků se pak recka spadajících do let 500 - 650. Tamní oběživo se 
vyskytuje na klenotech pocházejících z poměrně chovalo shodně jako platební prostředky Pro-
široké zeměpisné oblasti raně pontidy (oblasti Marmarského 
středověké Evropy od Irska a moře). Z mincoven převládaly 
Anglie až po středomořské po- Konstantinopol, Kyzikos a Niko-
břeží Francie. Jisté geografické media; mince ražené v Sýrii se 
propojení těchto vzdálených kra- proti propontidským obvykle o-
jů pak představuje nález prstenu požďovaly asi o osm let. V tom-
podobného čáslavskému z Le to smyslu se ony depoty liší od 
Trehou v Bretani. V úvahách, jak oblasti Soluně, s niž se nesho-
se mohl tak cenný šperk na na- dují; ražby Kartága či barbar-
šem území ocitnout, budou při- ských království se zde praktic-
rozeně hrát roli styky obyvatel ky neobjevily s výjimkou nejniž-
tehdejších českých zemí s lango- ších nominálů. Hlavní část těch-
bardskou Itálií. Asi nejpřímoča- to depotů tvoří velké nominály 
řejší interpretaci by představoval (40 a 20 nummů), menší se tu 
příchod nositele či nositelky prs- objeví jen zřídka. Ze tří typů de-
tenu na naše území během Da- potů, se kterými se tu setkává-
gobertova  střetnutí s jednotka- me (zavádění nové mince, sta-
mi Sámovými, jehož se na Da- bilizovaný oběh a stahování 
gobertově straně účastnil i po- mince z oběhu) se některé tvo-
mocný kontingent vojsk lango- řily 25 - 40 let po datu ražby nej-
bardských, vyslaných patrně z mladší mince, takže celkově lze 
iniciativy krále Arioalda (626–636) předpokládat, že ražené oběživo neobíhalo příliš 

Neměli bychom ovšem zapomínat ani na pohyb dlouho.
jedinců spojený se styky obchodními a zásobovací- sky, takže roku 642 hovořil tímto Na místo svého uložení se v sedmém století čás-
mi, které v době pozdněantické fungovaly ještě na- jazykem s útočniky na Benevento. Hagiografický lavský prsten teoreticky mohl dostat z jihu či zápa-
mnoze dosti spolehlivě. Za příklad může sloužit zá- pramen „Život sv. Pankracia z Taorminy“, napsaný du, možná i od východu. Západní spojení dobře do-
sobování římských pohraničních jednotek na Bal- kolem roku 700, zmiňuje dokonce existenci slo- kládají kontakty zjištěné například v hmotné kultu-
káně prostřednictvím přístavů v západním Černo- vanské osady u sicilských Syrakus a diplomatická ře raně středověkého naleziště v Roztokách u Prahy. 
moří, pravděpodobně na bázi soukromého obchod- jednání guvernéra Taorminy s avarskými vyslanci. Povšimněme si též, že se předměty „Warnebertovy 
ního podnikání, jehož archeologické doklady se tam Byla vyslovena domněnka, že zmínky možná odrá- skupiny“, zejména pásová kování, na počátku 7. sto-
počaly objevovat někdy v době kolem roku 470. Z žejí realitu Peloponesu, kde měly styky se Slovany a letí objevily v Alamanii (jihozápadním Německu), 
Černomoří se vytratily v době kolem roku 580, ač se Avary v oné době již dlouhou tradici. V každém pří- kam ukazuje i výše uvedená stylistika čáslavského 
jich v Diokleciánově paláci ve Splitu užívalo ještě v padě tvořili ovšem Slované i Avaři součást myšlen- prstenu, a vyskytovaly se tam do doby kolem roku 
době kolem roku 600. Víme nejméně o jednom vel- kového světa autora onoho textu i jeho čtenářů. 675. Výrazně se prsteny uplatňují v kultuře mero-
koobchodníkovi, který tehdy ve velkém dodával do vejské Galie
Tomis (= dnešní rumunská Constanţa) víno z Ale- Spojení na jih ukazují nejlépe nálezy mincovní.
xandrie. Celá soustava vyhasla někdy v 7. století, Nejmladší jednotlivé ražby na našem území (Čechy 
avšak tento pramen nám dává dobrý přehled o a Morava, do Heraklia I., 610–641) pocházejí z min-
mobilitě středomořských podnikatelů a prováza-  Především známe dnes od nás celou řadu coven v Konstantinopoli, Římě a Nikomedii na po-
nosti pozdněantického světa. Podobná propojení v nálezů pozdněřímských a raně byzantských mincí, břeží Marmarského moře, jakož i v dnes syrské An-
kontinentálních rozměrech lze sledovat i archeolo- dokládajících (obchodní?) spojení českých zemí s tiochii. U depotů je však situace pestřejší: vedle 
gicky, jak dokládají třeba předměty ze střední a oblastmi oběhu byzantské měny od pozdního 6. Konstantinopole se objevuje Ravenna, Nikomedia a 
východní Evropy, Podunají a Černomoří, nalezené v století až po konec let šedesátých let 7. století. Okol- překvapivě čtyřikrát (Čechy) Kartago (na Moravě 
povodí francouzské Rhony. Do jaké míry se mohl nost, že tu jde jak o vysoce ceněné byzantské zlaté třeba všechny tři bronzové ražby z Hrozové), jakož i 
čáslavský prsten octnout na našem území v důs- solidy, tak i o nálezy nižších nominálů z mědi či bron- zcela výjimečná sicilská Catania. K tomu přistupuje 
ledku dovozu červených kamenů z českých zemí do zu, nasvědčuje patrně předpokladu, že byzantská napodobenina římské mince z depotu Turnov 524d, 
merovejského světa v 7. století, jehož existenci měna obíhala u nás tehdy jako skutečný směnný zaražena v některé z mincoven vandalských. Zná-
předpokládají badatele francouzští a němečtí, není prostředek, nikoli pouze jako případný zdroj (cen- me-li tedy od nás byzantské mince napodobované 
zcela jasné. Teoreticky si tuto cestu nepochybně ného) materiálu. Vandaly, ražené v Kartágu nebo v sicilské Catanii, lze 
představit lze, zejména například prostřednictvím Nápadnou skutečnost přitom představuje fakt, si jejich cestu na české území nejlogičtěji představit 
regionů alamanských. Jakékoli určitější soudy že na Slovensku na rozdíl od zlatých solidů, které m- prostřednictvím italským. Za povšimnutí stojí, že 
ovšem opět narážejí na chybění analogií a obecnou izí v průběhu druhé poloviny sedmého století, drob- nálezy pěti langobardských mincí, z nichž dvě do-
chudobu a jednostrannost informací o dálkových né římské mince zůstávají v hrobech avarského ritu i konce patří až druhé polovině 7. století, známe ze 
stycích česky hovořících zemí v tomto období. v 7. - 8. století, kdežto v Čechách a na Moravě nepře- Slovinska. Kromě mincí zachycují styky s oblastmi 

Povědomost o existenci Čech na počátku ra- sahuje jejich výskyt chronologicky rok 667. Také je jižně a jihovýchodně českých zemí také archeologic-
ného středověku dokládá v Itálii zanesení tohoto třeba všimnout si skutečnosti, že zatímco většina ké nálezy předmětů byzantského slohu. Sem patří 
toponyma a stručného popisu země od údajného ražebních dat zlatých mincí nalezených v Karpatské především část depotu z Poštorné u Břeclavi z první 
geografa jménem Marcomirus do poslední velké kotlině nepřesahuje v čase rok 625, mohl by z čes- poloviny 7. století a dále některé přezky byzantské-
kosmografie římského světa, spisu známého jako kých nálezů takových nominálů jeden spadat do let ho rázu z Čech. Zmiňme též byzantský prsten z Char-
Ravennský anonym, snad z konce 7. nebo z 8. sto- 625 - 629 a jeden dokonce do doby vlády Constanta vátského Grobu na Slovensku z poslední třetiny 7. 
letí.  Naopak o slovansky hovořících obyvatelích ra- II. (641 - 668). Jiří Militký připouští datování druhé století. O přílišné intenzitě našich tehdejších ob-
ně středověké Itálie máme k dispozici celou řadu fáze přílivu byzantského oběživa na naše území po chodních kontaktů s byzantskými kraji si ovšem ne-
zpráv. Víme o skupinách válečníků, bojujících v žol- roce 600, a předpokládá zprostředkovatelskou roli třeba činit žádné iluze, jak ukazuje chybění nálezů 
du Langobardů, Franků či Byzantinců. V pramenech avarského prostředí či byzantských obchodníků. vážek a byzantských závaží z našich zemí.

.

. 
  

 

 

 

 

 

. Tak upadlo po pádu Cividale roku 611 
pět langobardských bratří do avarského zajetí, z 
nichž se posléze vrátil pouze jediný jménem Lopi-
chis, praděd tvůrce langobardské historie Pavla Dia-
kona, kdežto čtyři se rozhodli zůstat mezi Avary. Té-
hož roku se střet s Avary stal osudným friaulskému 

knížeti Gisulfovi II., jehož syna Radualda Avaři 
přitom zajali. Raduald se nejspíše právě za pobytu u 
Avarů naučil slovan

V poslední době dospělo i české archeologické 
a numismatické bádání k výsledkům, umožňujícím 
spatřit výskyt čáslavského prstenu, kdysi zdánlivě 
naprostého unikátu, v odpovídajícím dobovém 
kontextu.
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Vybranci a vybranky nejstaršího slovanského 
prostředí se nikterak nezříkali pozdně antického 
přepychu, a dosud vlivná představa prostého rol-
nického lidu v rázovitých krojích, přicházejícího v 
míru na nově osazovaná území, vezoucího své ma-
jetky na volských kárách a nesoucího v náručí něžná 
robátka, náleží do oblasti bájesloví. 

Lze naše bádání nějakým rozumným způsobem 
shrnout? 

Pokud bychom ovšem 
předpokládali jeho uložení až někdy v devátém sto-
letí, kdy se na Hrádku vyskytla i pozoruhodná prů-
vlečka mečového kování, pak máme pro uložení Čáslavský zlatý prsten tak do jisté míry doplácí 
šperku do země možnost výběru ze tří scénářů. na svou exkluzivitu. Dopřejme mu jistou míru 

tajemství, do níž se před námi halí, a vzdejme čest 
jeho tvůrci i nositelům a nositelkám.

Celý text profesora Petra Charváta včetně 
patřičných odkazů a seznamu použité literatury je 
uveřejněn ve sborníku Zprávy Včely Čáslavské 2015.

obdržel. To dokládají pohřby ze Středomoří jako lze tedy i od vybranců a vybranek na našem území 
tělo ze sarkofágu V ve svatoondřejské kapli kláštera očekávat snahu o očividnou prezentaci jejich 
sv. Viktora v Marseille a též výbava zesnulých ze bohatství a společenských možností. A konečně, 
sarkofágů 62 a 63 v královské hrobce v Saint-Denis u avšak nikoli nakonec, bychom měli přihlédnout i k 
Paříže v merovejské Galii. Doložit tuto eventualitu materiálu, z něhož je šperk zhotoven, totiž ke zlatu. 
se mi nicméně jeví příliš složité. A konečně za třetí: Vymizení zlatých šperků na počátku našeho 

Tak poklad z bu- Prsten se pohyboval nad zemí, avšak mimo naše ú- středověku si všímá Jiří Militký. Nemáme zatím k 
kovinského Cuciurul Mare (= Velikij Kučuriv) na zemí, po celou dobu od 7. do 9. století, a k nám se dispozici podrobnější mineralogické určení mate-
dnes rumunském Prutu obsahoval stříbrné nádoby dostal od svého nositele někdy v raném devátém riálu čáslavského prstenu, ale třeba právě masivní 
včetně situly s třemi dvojicemi pohanských božstev věku. Zde by přicházela v úvahu přítomnost některé zastoupení zlata v ozdobách devátého století z Mo-
nejspíše konstantinopolského původu, pravděpo- z langobardsky orientovaných osob v českých ze- ravy i z Čech (přičemž Morava vlastní ložiska zlata 
dobně kořistního původu, datovatelné do doby vlá- mích, jak je doložena pro rok 807 ve spisu „Historia nemá a tamní klenotníci si je tedy musili opatřovat 
dy císaře Heraklia I. (613–630). Přepychové před- Langobardorum codicis Gothani“. Jeho autor po- odjinud) nás činí pozornými skutečnosti, že to bylo 
měty se ke slovanským elitám mohly dostávat i jako znamenává, že lze v Čechách (in Beowinidis) spatřit právě toto, mladší období raného středověku, která 
úřední insignie, o čemž svědčí třeba nález zlatého zříceniny paláce langobardského krále 6. století vysoce oceňovalo společenskou prestiž žlutého 
prstenu s monogramem pana Nebula, etnického Wachona (511 - 539). Teoreticky lze takovou mož- kovu.
Slovana a skribona (= důstojníka gardové jednotky) nost připustit; analogie, které by ji doložily, nám ov- Konkrétnějších informací se asi nedohledáme. 
císaře Justiniana II., který sloužil v tažení proti Slo- šem chybí a při jakýchkoli úvahách se nelze opírat Předpokládáme-li tedy, že se zlatý prsten nalezeny 
vanům v Thrakii a Makedonii v roce 689. Tento své- než o indicie (viz níže). na čáslavském Hrádku a zhotovený v době od pozd-
rázný velitel přeběhl i s částí svého kontingentu k ního šestého do pozdního sedmého století dostal 
muslimům, kteří nové poddané chalifátu usadili v o- do našich krajů někdy kolem roku 800 či po tomto 
kolí dnes turecké Antalye. Čáslavský zlatý prsten představuje stále nález datu, nemusí to ještě znamenat jeho příchod tou 

Pozornost je dále třeba věnovat kontextu ulo- unikátní, odkrytý v nestandardním archeologickém nejpřímočařejší cestou. Osud mohl náš malý zázrak 
žení čáslavského prstenu. Podle Čermákových úda- kontextu. Spatřil světlo světa v době, kdy obyvatelé vésti cestami velmi klikatými. Nelze koneckonců ani 
jů se jako osamělý artefakt objevil na bázi jeho vrst- našich zemí už neudržovali spojení se světem pozd- vylučovat, že by se mohlo jednat i o část avarské 
vy II (patrně středohradištní, asi 800–950 n. l.), což ní antiky, ale kdy ještě nerozvinuli intenzivní styky kořisti z vítězných tažení vojsk Karla Velikého a jeho 
by konec konců nevylučovalo jeho uložení již v době se západními kraji a Středomořím v období dynastie spojenců. Hmotné doklady o stycích s prostředím 
nejranějšího středověku. Karlovců. Také skutečnost, že jeho nositel či nositel- kolem Karlova dvora (mince) se v Čechách nejnověji 

ka patrně (ztratili? a) zanechali šperk v otevřeném objevily a o stycích langobardsko-avarských byla řeč 
terénu, vypovídá o nestandardním uložení arte- výše.
faktu. I takové případy se ovšem stávají; vzpomeň-
me jen nedávného nálezu zlatého prstenu s an-

Nejprve: Jde o „rodinné dědictví“, které zůstalo tickou podobou bohyně vítězství Viktorie a hebrejs-
nad zemí po celou dobu od 7. do 9. století. Taková kým nápisem Moše bar Šelomo z výzkumu na Ná-
možnost se nejeví jako příliš pravděpodobná, zej- městí republiky v Praze. V období vzniku čáslavské-
ména vzhledem k tomu, že ani z českého, ani z mo- ho prstenu (6. - 7. století) lze sice se styky s lan-
ravského prostředí nemáme k dispozici doklady o gobardskými či langobardsky ovlivněnými oblastmi 
postupně shromažďovaných kolekcích cenných ar- počítat, ale analogie k nálezu z čáslavského Hrádku 
tefaktů, které mohly vzniknout trvalým nárůstem nám zcela chybí. Varianta „rodinné dědictví“ se mi 
bohatství příslušných aristokratických rodů. Pokud jeví jako poměrně bezperspektivní. Možnost „vy-
disponujeme v našem raně středověkém prostředí loupený hrob“ získává sice o odstín větši pravděpo-
staršími artefakty, u nichž lze předpokládat, že zůs- dobnost, ale i zde se možnosti ověření hypotézy 
taly ve středověku v oběhu, jde vesměs o bědné rovnají takřka nule. Za těchto okolností nás výpo-
trosky původních běžných spotřebních předmětů, vědní materiál historických disciplín volky nevolky 
možná prostě i jen náhodné nálezy. Nejinak je tomu tlačí k eventualitě třetí, totiž „pozdější přinesení“. 
v jiných částech Evropy. Rád bych zde shrnul indicie, které by něčemu ta-

Za druhé: Prsten byl kdysi uložen do hrobu, po kovému mohly nasvědčovat: Z čáslavského Hrádku 
jehož vyloupení se dostal znovu do oběhu. Podle pochází pouze jediný srovnatelný elitní artefakt, to-
nejnovějších poznatků odebírali vykradači hrobů tiž výše zmíněná průvlečka k řemeni meče s vy-
nebožkám korále a spony, nebožtíkům pak zbraně a obrazením boje mezi drakem a plazem, datovatelná 
opasky. Taková možnost skutečně připadá v úvahu, patrně do devátého století. Analogii takového pří-
zejména přihlédneme-li k efektním nálezům pozdní chodu by mohly představovat i mikulčické re-
doby stěhování národů u nás, jakým je třeba likviářové schrány snad s jihoevropskými analogie-
mohyla na Žurani. Za příklad může sloužit nález mi, datované do doby před rokem 863. Naproti to-
pozdněantické pyxidy z Čierných Kľačan na Slovens- mu v časovém pásmu zhotovení prstenu (časně slo-
ku, pocházející snad z hrobu. Uvádění přepychové- vanské období) osídlení Čáslavi a Čáslavska chybí a 
ho římského nádobí nalezeného v antických rui- nejbližší lokality pražského typu keramiky předsta-
nách do křesťanského kontextu raně středověké vuje Kutná Hora a Sedlec. V úvahu tu je patrně třeba 
Evropy, doložena obřadem Benedictio super vasa vzít i geografickou polohu Čáslavi na významné dál-
reperta in antiquis locis, pak na možnost získávání kové komunikaci spojující Čechy s Moravou. Sku-
esteticky působivých objektů jejich vybíráním ze tečnost, že nálezy cizího původu se tu objevily i v 
starších nalezišť přímo odkazují. dobách mladších, navozuje představu, že pohyb 

Můžeme si, pravda, teoreticky představit osa- importovaných artefaktů zde lze víceméně opráv-
mělý hrob langobardského nebo k jakékoli jiné něně očekávat; Právě deváté století charakterizuje 
etnicitě se hlásícího (Franka?, Alamana?, Avara?, zvýšená snaha vládců za východní hranicí výcho-
Gepida?, Slovana?) vybrance, kterého v obdobi 6. - dofranského království připodobnit se okázalostí 
7. století zastihly smrt a uložení k poslednímu svých dvorů prostředí franské říše. Toto „imitatio 
odpočinku kdesi na Čáslavsku. V takovém případě imperii“ přinášelo do západoslovanských elitních 
by právě prsten patrně zůstal tím jediným kusem sídel přepychová dovážená zboží všeho druhu, tře-
pohřební výbavy, kterou by nebožtík na onen svět ba luxusní stolní keramiku a sklo. Právě  od roku 800 

 

prof. P. Charvát, zn, Foto: Z. Nezbedová, 
J. Vyčítalová

Další zajímavosti (nejen) o Langobardském 
prstenu budou mít možnost zjistit návštěvníci 

letošní Muzejní noci, která se uskuteční 26. 5. v 
budově muzea v Husově ulici. 



Morový sloup vyžaduje 

O tom, že je v práci příslušníků Armády České 
republiky velice důležitá spolupráce s občany, nikdo 
jistě nepochybuje. Proto byl také otevřen projekt 
POKOS - příprava občanů k obraně státu, jenž má za 
úkol představit práci vojáků dětem ze základních i 
středních škol. Děje se tak pod patronací 
Ministerstva obrany České republiky.

konec odměněny upomínkovými předměty, které 
se samozřejmě vztahují k prezentované problema-
tice. 

Na organizaci zmiňovaného programu se kro-
mě zaměstnanců Ministerstva vnitra České republi-
ky podílejí také vojáci z jednotlivých základen v rám-
ci republiky. Čáslavskou základní školu v Sadové uli-

Děti z druhého stupně základní školy v Sadové ci proto při této příležitosti navštívili také zástupci 
ulici měly možnost se na třech stanovištích postup- blízké chotusické letecké základny. 
ně seznamovat s otázkami případné ochrany při Je samozřejmé, že si všichni přejeme, aby nikdo 
případném chemickém nebezpečí, na dalším místě z nás nikdy nemusel poznatky, získané při takových-
na ně potom čekal nácvik základních dovedností při to cvičeních a progra-
podávání první pomoci a v tělocvičně školy byl mech, uplatnit v praxi. 
připraven program, jenž dětské posluchače provedl Přesto je třeba vědět, 
všeobecně-vojenskou tématikou, včetně ukázek jak se v případné krizo-
používaných zbraní. Posledně zmiňovaná část vé situaci zachovat a 
prezentace Armády České republiky samozřejmě zvláště pravidla posky-
zaujala především chlapce.  tování první pomoci 

„Tato akce je sice první v rámci uvedeného mohou dokonce i děti ú-
projektu, naši žáci ale takovéto znalosti a dovednos- činně využít při záchra-
ti, zvláště z oblasti zdravotnictví, získávají také na ně života při nehodě, je-
pravidelných branných cvičeních, která pořádáme jímž účastníkem se mů-
dvakrát v každém školním roce,“ konstatoval ředitel že vinou nepříznivých o-
školy, magistr Pavel Škarka. kolností či nepozornosti 

Projekt POKOS však nezapomíná ani na děti z stát každý z nás. Děti ze 
prvního stupně, které se při této příležitosti zúčast- „Sadovky“ jsou nyní 
nily výtvarné soutěže s tématikou práce příslušníků opět o něco  lépe při-
armády. Nejlepší práce dětí z každé třídy byly na- praveny.                               zn

PROJEKT POKOS NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SADOVÁ

ZŠ Sadová - nábor pro žáky 5. tříd do sportovní třídy 
- 19. 5. 2016

Těšíme se na Vaši účast. 

bruslení, plavání, sportovní hry. Dále lyžařské kurzy, 
sportovní soustředění. 

Vážení rodiče, chceme vzdělávat a vychovávat Výuka TV není na úkor hlavních předmětů.
mladé sportovce, kteří budou všestranně Nábor se koná pro žáky 5. tříd  19. 5. 2016 ve 13. 45 - 
připraveni pro vstup do další etapy svého života. sportovní areál ZŠ Sadová.
Sportovní třídy na druhém stupni při ZŠ Sadová Přihlášky: tel. 327315741, 
Vám nabízí: 4 hodiny TV týdně pod vedením e-mail: reditel@sadovazs.cz
aprobovaných učitelů TV - zaměření na atletiku, Další informace k náboru a informace o naší škole - 
gymnastiku, míčové hry, florbal, strečink, kondiční a www.sadovazs.cz 
protahovací cvičení,  3 hodiny v rámci kroužků -                                              PŠ

NÁBOR DO SPORTOVNÍ TŘÍDY

Na konci roku 2015 se dvě skupiny studentů SZeŠ 
Čáslav přihlásily do mezinárodního projektu Social 
Innovation Relay, který zaštítila ministryně práce a 
sociálních věcí Michaela Marksová. Záměrem 
pořadatelů je zapojit znevýhodněné sociální 
skupiny do běžného života. 
Studenti mají za úkol vymyslet inovativní nápad, 
který nejlépe vyřeší danou problematiku. Skupina 
ze třídy 2.B pod názvem Farmers Elite, jejíž členové 
jsou Eliška Mayerová, Martina Čálková, Josef 
Zadražil a David Kasal, přišla s projektem 
zmapování zdrojů potravin pro vegetariánské 

tvoří Michala Pavlíková, Lucie Šimonová, Petr restaurace. 
Stehlík a Radek Veselý, se zaměřila na Druhá skupina se jménem Environment+, kterou 
dendrologickou naučnou stezku DendrPark, která 
se nachází na pozemku SZeŠ Čáslav. 
Skupina Environment+ se se svým projektem 
probojovala mezi TOP 20. Tuto skupinu si vybral 
mentor ze společnosti NN Pojišťovna, který byl 
projektu velmi nakloněn a sdílel entuziasmus 
studentů. Společně s ním projekt zdokonalovali a 
uvedli do finální podoby. Nyní čekají na 
vyhodnocení, které je může posunout do TOP 10 v 
rámci ČR.                                                  Ing. Uhlířová

SOCIÁLNĚ PROSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ NA SZEŠ ČÁSLAV VÍTÁNÍ JARA 
2016
Čáslav

Žižkovo náměstí

2. 5. - 10. 5.

V sobotu 7. 5. od 21:30 hod. 
ohňostroj 
v parčíku 
u sochy 
Jana Žižky 
z Trocnova
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Otevřeme - li pamětní knihu Husova sboru, hned na 
prvních řádcích čteme: „Dne 8. ledna 1920 byla na 
schůzi reformních kněží založena v Praze Církev 
československá. Téhož dne bylo církevním výborem 
vysláno provolání“ Národu československému“. 
Dne 14. září 1920 uznána byla Církev českosloven-
ská státem výnosem ministerstva školství a národní 
osvěty podepsaným tehdejším ministrem Haber-
manem. Do roka se přihlásilo do Církve českoslo-
venské na 200.000 členů. Při sčítání v únoru 1921 
půl milionu. Také na Čáslavsku zapustila církev čes-
koslovenská záhy pevné kořeny.“

československé ThDr. Karel Farský, byl usazen  do Dne 16. května se konaly poslední bohoslužby v 
prvního patra na straně k učitelskému ústavu zák- kostele sv. Alžběty. Slavnostní otevření nově posta-
ladní kámen, na němž byl na jedné straně letopočet veného sboru se pak konalo 23. května 1926. Slav-
L. P. 1925 a na straně druhé kalich. Do žulového ka- nostní bohoslužby sloužil ThDr. Karel Farský. 
mene bylo vloženo kovové pouzdro s pamětní listi-  Freska, která je umístěna za obětním stolem, 
nou, přípisem br. biskupa Procházky a ThDr. Fr. Ko- znázorňuje poslední večeři Páně. Byla zhotovena až 
záka, faráře Českobratrské církve evangelické v Čás- v pozdějších letech akademickým malířem panem 
lavi. Stavba byla financovaná ze státních subvencí, Skálou. V roce 1972 byla freska restaurována a sbor 
jež nebyly k disposici tak, jak bylo zapotřebí pro pro- byl vymalován dle návrhu pana Ing. architekta 
bíhající stavební práce, a tak stavba musela být z dů- Zdeňka Jirouta. Tolik volná citace ze zápisů z pamět-
vodu nedostatku financí i na čas pozastavena. ních knih Husova sboru.

V únoru 1926 byla pak na návrh odborníka pana Náboženská obec Církve československé husit-
První česká mše byla v Čáslavi sloužena farářem ředitele Malého z Čáslavi zadána stavba varhan pa- ské v Čáslavi srdečně zve občany našeho města k os-

Bohumilem Snížkem na náměstí dne 20. 6. 1920. nu E. Šteinovi, varhanáři z Kutné Hory. Varhany mě- lavám 90.výročí otevření sboru, které se budou ko-
Dne 24. června odebrala se deputace na děkanství, ly být dvoukřídlové se 2 manuály a 16 rejstříky a to nat v sobotu 28. května 2016.
aby jí byly vydány klíče od kostela sv. Alžběty, klíče za 50 000 Kč. Dne 12. května byl do sboru dodán  Vedle programu, který Vám nabízíme, bu-
vydány nebyly. Dne 27. června 1920 se shromáždilo obětní stůl a dveře. 14. května byl přivezen zvon, dete moci ve sboru shlédnout i výstavu dobových 
mnoho lidí nově vzniklé církve u kostela sv. Alžběty, který sboru darovali manželé Dlabáčkovi. fotografií.                                             
kostel byl otevřen a zabrán. Následně pak byl veden 
proces proti Fr. Tyllerovi , J. Nováčkovi a faráři B. 
Snížkovi, kteří byli obžalováni pro porušení držby. 
Proces skončil osvobozením všech. Biskupská kon-
sistoř v Hradci Králové prohlásila pana faráře B. 
Snížka za degradovaného a exkomunikovaného. 
Hned v roce 1920 bylo nově vzniklou církví zahájeno 
vyučování náboženství na školách. Roku 1921 bylo 
při náboženské obci založeno Sesterské sdružení, 
které roku 1934 bylo přeměněno na odbor sociální 
práce. Jednota mládeže byla založena až v roce 
1927.

Náboženská obec, která vznikla v roce 1920 by-
la státně schválena 9. 2. 1923, definitivně pak usta-
novena 3.4.1924.

V roce  1923, kdy byla zvolena věřícími nová ra-
da starších, se stává jejím předsedou bratr Ferdinad 
Prášek. Tato rada starších začala jednat o stavbě 
vlastního farního domu, neboť náboženská obec 
byla opakovaně vyzývána k navrácení kostela svaté 
Alžběty. Na počátku se objevují dva návrhy - jednak 
vystavět novou budovu na obecním pozemku, nebo 
zakoupit a přestavět hotel u Kraleviče (od tohoto 
návrhu se nakonec upustilo). Rada starších rozhod-
la, že bude vypsána půjčka s vydáním podílů a bu-
dou vykonány sbírky na stavbu farního domu. Tato 
akce však nebyla úspěšná, bylo sebráno a upsáno 
jen 13 526 Kč. Přesto byly v roce 1923 vypracovány 
plány a to stavitelem panem Olivou. O tyto stavební 
plány vznikl nakonec spor a nebyly uskutečněny.

V roce 1924 byl ustaven zvláštní stavební odbor, 
který se měl intenzivněji zabývat stavbou sboru. Od 
města bylo zakoupeno místo s domkem na bývalém 
tržišti za 25 000 Kč. Protože hotovost pokladny či-
nila 13 526 Kč, vypůjčila si náboženská obec zbývají-
cí peníze u městské spořitelny.

Byly přijaté nové stavební plány a Husův sbor 
byl vystavěn ve funkcionalistickém stylu podle ná-
vrhu Prof. Ing. Arch. dr. Bohumíra Kozáka, a dle jeho 
návrhu jsou udělány i vitráže v oknech a lavice ve 
sboru. Ve sboru mělo být také kolumbárium a mau-
zoleum Jana Žižky z Trocnova, toto se však nakonec 
neuskutečnilo.

Do 25. listopadu 1924 přišlo na stavbu sboru 22 
nabídek, z nichž nejlevnější byla za 728 354 Kč od 
pana stavitele Hemelíka z Vrdů a na tomto základě 
mu byla stavba svěřena. Po bohoslužbách dne 15. 
března, kterých se účastnil  první patriarcha Církve 

Tichá Františka

23. KVĚTNA 2016 UPLYNE OD OTEVŘENÍ DEVADESÁT LET 
HUSOVA SBORU V ČÁSLAVI
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... slovo, které většinu z nás až vyděsí. Je to téma, 
které šokujícím způsobem před nedávným časem 
zaplnilo stránky novin i zpravodajské relace. Když se 
se šikanou setkáme, připadáme si bezmocní a 
bezradní. Proto má řada lidí často sklon šikanu 
popírat a přehlížet. Mnohdy se můžeme setkat i s 
tvrzením, že „to je jen takové běžné škádlení“... 
ovšem každý ze zúčastněných to může cítit jinak...

problém zachycen a řešen. Ve školním prostředí 
záleží především na učiteli, jak s podezřením či 
zjištěním šikany naloží a zda podlehne strachu, 
který je v této situaci tím největším nepřítelem. 
Obětí šikany ve škole totiž nemusí být jen žák, ale 
někdy i učitel sám.

Strach, který je se šikanou spojen, je jejím 
vlastním mocným nástrojem. Pokud se budeme bát 

Jako šikanu můžeme vnímat každé chování, postavit se agresi čelem nebo před ní budeme 
které fyzicky či psychicky omezuje či týrá někoho zavírat oči a čekat, že se problémy nějak samy 
jiného -  jedince či skupinu. Šikana se objevuje ve vyřeší, můžeme se nakonec dočkat i fatálních 
všech věkových i společenských skupinách, konců. Nebojme se tedy pojmenovat věci pravými 
nejčastěji však v těch, které jsou společností uměle jmény, podpořme sebedůvěru a autoritu 
vytvořené – ve školách, v armádě, ve vězení... v pedagogů, nezříkejme se vlastní zodpovědnosti za 
takových skupinách, ze kterých není možné stav společnosti a nepodléhejme alibismu.
kdykoliv svévolně vystoupit . Šikana úzce souvisí s Nejúčinnější prevencí šikany je záměrná snaha 
rozdělením rolí a moci ve skupině a především s tím, o cílené budování kvalitních vztahů, podpora 
jaké podmínky pro svůj rozvoj šikana v daném vzájemné spolupráce oproti soutěživosti, pěstování 
kolektivu má. empatie a otevřené  komunikace. Pro budování 

Podle statistik se s některou z forem šikany ve bezpečného prostředí je nutná vzájemná důvěra a 
škole setkává téměř každý druhý žák. Neexistuje ochota k naslouchání. Přejme si tedy navzájem, 
škola, ve které by se šikana nikdy neobjevila. abychom mohli my, ale především naše děti, v 
Důležité však je, zda a jak je v daném případě tento takovém prostředí žít.                                                JP

ŠIKANA - SLOVO, KTERÉ DĚSÍ

Další pozitivní zprávou, kterou „způsobila“ loňská 
úspěšná rekonstrukce společenského sálu hotelu 
Grand je ta, že se do tohoto sálu vrací Kurs spole-
čenského tance a výchovy pro mládež.

A jak to bude v Grandu?

ustupovat nechtějí...
„Za tím, že jsme od začátku používali v kursech 

reprodukovanou muziku, byla naše snaha mít 
široký repertoár skladeb pro jednotlivé tance, 

O svých pocitech z připravované změny hovořil možnost pustit i zastavit muziku kdy je třeba, 
taneční mistr a organizátor této každoroční spole- upravit ji pro potřeby žáků a podobně. Vše jsme 
čenské události ve městě, pan Miroslav Vrána. „Do „vymakali“ tak, že se nám i stává, že nám žáci říkají, 
Grandu se samozřejmě těšíme. Vždyť jsme před lety ať „repro“ hrajeme i na prodloužených! Začínali 
vybojovali to, že se vůbec v Grandu začaly Taneční jsme samozřejmě s magnetofonem, ale dnes máme 
kursy konat! Grand byl dostavěn v roce 1981 a až v jako základ profesionální CD přehrávač, který nám 
roce 1988 se konal první kurs, tehdy pod hlavičkou umožňuje dokonalé zrychlování a hlavně zpomalo-
Restaurací a jídelen Kutná Hora. Po roce 1989, jsme vání muziky, což velmi pomáhá při výuce především 
už kurs pořádali sami. Bohužel brzy po té, co byl rychlých tanců. A na CD máme muziku od špičko-
Grand prodán v rámci privatizace došlo k jeho vých světových tanečních orchestrů, které hrávají 
zavření a my jsme proto jeden rok pořádali taneční například i na mistrovstvích světa ve společenském 
kurz dokonce v Močovicích. Mohu říci, že to byla tanci.  Tak z toho jsem 
zajímavá zkušenost. naprosto nadšený, protože tam byla v rámci 

rekonstrukce nainstalována aparatura, která snese 
ta nejpřísnější měřítka a kterou nám mohou závidět 

Jaké jsou tedy důvody současného návratu do větší sály ve větších městech, a tu budeme samo-
Grandu? „Určitě je v tom kus nostalgie a vzpomí- zřejmě využívat! Rád proto všechny zvu na Taneční 
nek, také radost z toho, že se radnici podařilo z kursy do Grandu a věřím, že budoucí žáci kursů i 
„ruiny“ vybudovat opět důstojné kulturní zařízení. jejich rodiče budou, stejně jako tenkrát, v Grandu 
Hlavní ale bylo, že po slavnostním znovuotevření spokojeni a že se nám bude dařit pořádat v něm 
sálu, se na nás sesypala lavina dotazů, jestli se do krásné Taneční!“                                                      
Grandu vrátíme. Až nás překvapilo, 
kolik jich bylo. Ozvaly se i některé 
„děti“ (bývalí absolventi), které 
tenkrát navštěvovaly naše taneční 
kursy v Grandu, že se těší, že jejich 
děti budou chodit do Grandu jako 
oni! Také nás oslovil pan starosta 
inženýr Strnad, že by byl rád, aby 
nový Grand žil i tanečními kursy. A z 
toho všeho prostě vyšlo to rozhod-
nutí!“

Manželé Vránovi po celou dobu 
pořádání svých kurzů využívají (na 
rozdíl od mnohých jiných) k výuce 
reprodukovanou hudbu. Na rozdíl 
od změny prostředí od této praxe 

Následující rok už jsme začali 
tančit v Sokolovně,“ přiblížil Miroslav Vrána roky již 
minulé. 

tan

TANEČNÍ SE VRACÍ DO GRANDU! V KINĚ OSLAVILI
80. NAROZENINY 
ZDEŇKA SVĚRÁKA

Velikonoční pondělí v tomto roce připadlo na 28. 
března, kdy je již tradičně slaven také Den učitelů. 
Toto datum se tak stalo ideální příležitostí k oslavě 
80. narozenin pana Zdeňka Svěráka (jehož původ-
ním povoláním je právě učitelství). 
Na mnoha místech republiky probíhala projekce fil-
mu Obecná škola, k němuž Zdeněk Svěrák napsal 
scénář a také zde ztvárnil jednu z hlavních rolí. Čás-
lavská oslava byla kromě toho, že šlo o bezplatné 
představení, navíc doslova oslazena krásným dor-
tem, který měli všichni příchozí gratulanti možnost 
ochutnat. Pěvecký sbor zdejší střední odborné školy 
pedagogické navíc za klavírního doprovodu Jarosla-
va Uhlíře zazpíval píseň Zdeněk má narozeniny, což 
podtrhlo slavnostní atmosféru projekce.                 zn

ZKAMENĚLÁ MINULOST
V MĚSTSKÉM MUZEU
V pátek 1. dubna se v budově čáslavského městské-
ho muzea uskutečnila vernisáž expozice, nazvané 
Zkamenělá minulost. Výstava je uspořádána k 
uctění 100. výročí narození čáslavského rodáka, 
profesora paleontologie, Zdeňka Špinara a potrvá 
až do 4. září tohoto roku přímo v budově městského 
muzea v Husově ulici. Otevřeno je vždy v úterý od 9 
do 11 a od 12 do 16 hodin a od středy do neděle v 
době mezi 9 a 11 hodinou a potom také od 12 do 17 
hodin. 
Výstava je pořádána ve spolupráci s Národním 
muzeem a Mgr. Štěpánem Rakem.                           zn
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SNOVÝ SVĚT MICHALA STRACHA  
Vzhled a tvar všudypřítomných produktů, působí na každého z nás jinak. Díky tomu má člověk určitý vkus, 
na jehož základě se obklopuje výrobky, zdobí interiér bytu nebo nosí oblečení, které vybírá právě podle 
svého estetického cítění. Obor, který se nazývá design, se zabývá právě vizuálním provedením produktů a 
skýtá mnoho různých kategorií, ve kterých jde vždy o něco trochu jiného.    

Třicetiletý Michal Strach v závěru studia tohoto odvětví potvrdil, že jeho práce může - bez ohledu na 
funkčnost věci - na člověka také působit podobně jako obrazy, knihy nebo hudba a odpoutat ho od reality. 
Dokázal, že svým kompozičním cítěním, smyslem pro detail a zručností umí vyjádřit, jak v jeho očích 
vypadá snový svět, který má hluboko ve svých představách každý z nás ještě z dob dětství. Objevují se v 
něm továrna na sny, automobily, letiště nebo přístav a sklidil velký úspěch na prestižních soutěžích.

Michal Strach, žijící v Čáslavi nás navštívil v redakci a odpověděl na pár otázek.

Designér Michal Strach

Pane Strachu, minulý rok jste dokončil Vysokou 
školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Jaký obor to 
byl?

Před studiem v Praze jste absolvoval školu v Li- Prvotní myšlenka byla tedy ,snový svět' ...
berci, kde jste se také narodil. Co Vás přivedlo do 
Čáslavi?

Jako výstup magisterského studia jste dělal di-
plomovou práci s názvem Vnitřní prostor, která u Napadlo Vás, že bude mít Vnitřní prostor takový 
kritiků sklidila velký úspěch. V soutěži Diploma Se- úspěch?  Co Vás přivedlo k tomuto oboru? Měl jste k ně-
lection jste za ni získal cenu za nejlepší českou diplo- mu blízko již od dětství?
movou práci a byl jste nominován mezi tři nejlepší 
designéry v kategorii Objev roku 2015 na prestižní 
Ceny Czech Grand Design. Vaše kompozice je inspi-
rována předměty, se kterými se setkáváme v každo-
denním životě. Jsou to například kelímky od jogurtů 
nebo tuhá mýdla. Asi nejčastější otázka - jak Vás Jak je v současnosti vnímán design z českých 
napadlo využít tyto předměty? Čáslav Vás také oslovila ohledně spolupráce při dílen ve světě? 

přípravách vánoční výzdoby. Kdy tomu tak bylo?

Děkujeme za rozhovor 
Máte za sebou také spolupráci s místní Slévár-

nou Losenický ...

tvarem nějakým způsobem oslovily a inspirovaly. 
Vyrobil jsem tedy podle nich části tovární věže. 

V určité fázi přišla řada na „dopravní prostřed-
Obor K.O.V. (Koncept – Objekt – Význam), který ky“. Napadlo mě, že z mýdla vytvořím tělo automo-

vede doc. Eva Eisler, se zaměřuje především na ob- bilu, protože je to rychle dostupná a jak se také - 
jekty a věci do interiéru v různém měřítku a pojetí. především díky jednoduchým pastelovým barvám - 
Důraz je tam ale kladen především na estetiku, tak- ukázalo, velmi efektní hmota. Myslím, že ve spojení 
že se samozřejmě řeší technická a výrobní stránka, s materiálem, jako je kov nebo dřevo, dodala celku 
ale primárně by zde měla tvorba fungovat vizuálně. zajímavou esenci a jakousi čistotu.

Měl jsem v rámci dřívějších školních zadání 
spoustu rozdělaných modelů, které neměly svoji 

V Liberci jsem chodil na gymnázium a na Tech- finální podobu, ale současně byly dle mého názoru produkty a přes modelování menších věcí na stůl 
nickou univerzitu (textilní fakultu - design skla a tvarově a materiálově zajímavé. Začal jsem tedy jsme se dostali k tomu, že by bylo zajímavé vytvořit 
šperku), v rámci níž jsem na semestr odjel na stáž přemýšlet jak je rozvinout a dokončit. Vystavením produkty, které by mohly být zařazeny také do měst-
do polské Wroclawi na akademii výtvarných umění, těchto věci kolem mojí pracovní plochy vznikla kom- ského mobiliáře. Vytvořili jsme mimo jiné cyklo-
což byla velká a cenná zkušenost. Poté mé kroky pozice, která se stala inspirací pro diplomovou prá- lavičky, které by se měly v budoucnu objevit před 
vedly na již zmiňovanou školu v Praze. ci. kinem. Nejednalo se ale o spolupráci pouze mezi 

A jak jsem se dostal do Čáslavi? Pochází odsud Věřím, že z této práce, která je vlastně obrazem mnou a slévárnou. Já jsem přišel s nápadem, ski-
moje přítelkyně, Kateřina Tichá, se kterou jsme se mých představ, inspirací a trochu infantilního po- cou, jednoduchým modelem. Pan František Řezní-
prozatím rozhodli žít a pracovat zde. hledu na svět, mohou vzejít například hračky nebo ček vytvořil digitální 3D modely, díky kterým jsou 

jednoduše objekty k vystavení.  lavičky vyrobitelné a funkční, a celý projekt mana-
žersky vede paní Alena Losenická.

Zpočátku mě to asi nenapadlo, chtěl jsem pře-
devším úspěšně dokončit studium. Myslím, že vždy Jako dítě jsem si hodně kreslil nebo vytvářel 
když člověk cokoliv tvoří, tak se snaží práci odvézt jednoduché modely ze špejlí. Můj otec byl architekt 
tak, jak nejlépe dovede, a ve skrytu duše zároveň a možná díky těmto předpokladům a podpoře ze 
doufá, že se mu podaří oslovit co nejvíce lidí a do- strany rodiny jsem se v průběhu života rozhodl stu-
sáhnout pozitivní nebo alespoň nějaké zpětné dovat design.      
vazby od profesionálů daného oboru. 

Nevím jak ten samotný impuls racionálně odů- Český design má ve světě pevnou pozici. Díky 
vodnit. Zkrátka, chtěl jsem zhotovit materiálově, Je to tuším již dva roky zpět, kdy jsme s přítelky- dostupnosti informací a technologií a především 
barevně a hlavně pocitově vyváženou kompozici ní navrhovali celkový koncept výzdoby a připravo- lidem, kteří pořádají přehlídky jako Designblok, je 
určitého snového světa, který přirozeně vychází ze vali jsme dílčí ozdoby, jako byly například sádrové rozvíjen a posouván výš.
zkušenosti s realitou, jak ji známe. Člověk podvědo- vločky.    
mě vnímá celkovou koncepci tvarů daných předmě- Bližší informace nebo fotografie z tvorby Mi-
tů a například při vytváření budovy, kterou jsem chala Stracha najdete na www.michalstrach.com     
nazval Továrna na sny, mě kelímky od jogurtů svým Ano, našim cílem bylo vytvořit pro firmu vlastní 

 

     

JN, foto: JN, Tomáš Brabec
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1.dubna se na naší škole uskutečnilo okresní finále 
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. 
Zúčastnily se základní školy Sadová (Čáslav), Vrdy, 
Žehušice, Kamenná stezka (Kutná Hora) a JUDO ZŠ 
Sadová. Všichni soutěžili v těchto disciplínách: 
trojskok, hod medicimbalem, švihadlo, kliky, 
1000m nebo driblink.

Do krajského finále, které se koná 24. 5. v Čáslavi, 
postupuje družstvo ZŠ Sadová a závodníci, kteří se 
umístili na 1. a 2. místě.  

Výsledky družstev: 
1. ZŠ Sadová , 
2. ZŠ Vrdy
3. JUDO ZŠ Sadová
V jednotlivcích naši žáci získali tato umístění:
1. místo - A. Procházková, E. Vavřinová, R. 
Hlouchová, V. Pipková, A. Kořínková, T. Kořínek, T. 
Michek, Vráťa Junek
2. místo - A. Havelka, J. Šejvl, B. Jelínková, J. 
Šimůnková, Š. Sedláčková, Viktor Junek
3. místo - K. Budínová, T. Vančura

P. Š.

OVOV - OKRESNÍ FINÁLE NA ZŠ SADOVÁ

První dubnovou sobotu proběhl na čáslavském atletickém stadionu ve Vodran-
tech svátek všech příznivců - vedle chůze nejpřirozenějšího lidského pohybu, 
běhu. Tradiční Běh sady Vodranty a Memoriál Josefa Kunáška byl ustkutečněn již 
po sedmdesáté páté a letos se ho zúčastnilo přes sto čtyřicet běžců a běžkyň na-
příč všemi generacemi. Pořadatelem závodu rozděleného do několika kategorií 
byl AC Čáslav. První start byl odpálen okolo desáté hodiny dopolední a až na ob-
časný chladnější vítr panovalo, společně s příjemnou sportovní atmosférou, vý-
borné počasí.

Na nejmenší sportovce, kteří byli rozděleni do skupiny podle roku narození 
2007 - mladší, čekala trať dlouhá 300 metrů. Nejrychlejší z nejmladších dívek 
byla Kristýna Vaňková (AC Čáslav). Z nejmladších hochů se z prvního místa rado-
val Václav Apltauer (AC Čáslav). Stejnou vzdálenost běžela také skupina

Této kategorii vévodila Míša Nechvílová (AC Par-
dubice). 

Chlapci ve věku dívek mladších ale již běželi 1 150 metrů, které nejlépe zvlá-
dl S dráhou na 1 150 metrů si musely poradit také žákyně 
mladší narozené v letech 2003 - 2004. 

 
Žáci mladší - ročník 2003 - 2004, žákyně a žáci starší narození v roce 2001 - 

2002 a dorostenky ročníku narození 1999 - 2000, měli zaběhnout vzdálenost 
1550 metrů. Jako první mladší žák doběhl Ondřej Dubják (TJ Jiskra Zruč nad Sá-
zavou), první příčky ze starších žáků obsadili Linda Dušková (Hvězda Pardubice) 
a Matyáš Ammer (AC Čáslav). Závodu dorostenek se zúčastnily dvě děvčata z TJ 
Sokol Kolín. Rychlejší Kateřina Dudová a druhá Karolína Sokolová.

Muži dorostenci, stejně jako ženy mílařky a juniorky a muži mílaři a junioři r. 
1998 a starší, si již museli poradit se čtyřmi kilometry. Jediným dorostencem byl 
Michal Růžek (Hvězda Pardubice). V další již zmíněné kategorii mílařek a mílařů 
jako první skončili svěřenci oddílu Hvězda a Pardubice Lucie Maršánová a Jiří 
Šacl.

Nejvytrvalejší závodníci se vydali na trať dlouhou 10 kilometrů. I zde byly při 
vyhlašování vítězů zohledněny kategorie rozdělené podle pohlaví a roku naroze-
ní: muži vytrvalci A 96 - 77, B 76 -67, C 66 - 57, D 56 - 47, E 46 a st. a ženy vytrvalky-
ně r. 96 a st. Absolutním vítězem vytrvalců se stal s rekordním časem 31:44,2 Jan 
Janů (Hvězda Pardubice), na druhé pozici zaběhl Zbyněk Kudrna (Enduraining) 
a hned po něm Luboš Herel (Lesk Kolín). Z čáslavského oddílu zaběhl nejlépe na 
čtvrté pozici Karel Váňa.  

 ročníku 
2006 - 2005 - dívek mladších. 

Nejrychlejší mladší žákyní se stala Andrea 
Vlková (Tj Sokol Kolín)

 Petr Hrubý (AC Čáslav). 

             JN 

 75.ROČNÍK BĚHU SADY VODRANTY A MEMORIÁL JOSEFA KUNÁŠKA

Okresní finále v basketbalu mladších žáků se konalo 
22. 3. V Kutné Hoře. 
Naši žáci T. Michek, M. Kocprd, K. Kvaček, K. Schova-
nec, V. Junek, A. Nový, J. Špičák, Z. Janeček, L. Što-
ček, jasně zvítězili a získali zlaté medaile a pohár. 
Zápasy ve skupině: SAD - ČMAS 14:6, SAD - K. H. 
Žižkov 14:8, SAD -Zruč 20:13, SAD - K. H. Palacha 
45:0. 
Semifinále SAD - K. H. gymn. J. O. 23:2. 
Finále SAD - Žehušice 20:6. 
Nejlepší střelci - T. Michek, M. Kocprd, K. Schova-
nec.                 
K vynikajícím výsledkům gratulujeme.                P. Š.

ZŠ SADOVÁ VÍTĚZÍ V BASKETBALU

Ve středu 7. dubna se v Příbrami uskutečnilo krajské 
kolo fotbalového turnaje Coca Cola. Naše děvčata 
porazila ZŠ Příbram 2:1 a ZŠ Krásná Hora 1:0 a po-
stupují do celostátního finále.Školu reprezentova-
ly: Aneta a Adéla Brothánková. T. Kotejtková, V. Jo-
zefy, A. Petrů, A. Procházková, K. Habětinová, K. To-
mánková, V. Závurková, J. Šťastná, A. Kopecká, E. 
Vavřinová, D. Pachlová.                                          J. K.

FOTBALISTKY ZŠ SADOVÁ POSTUPUJÍ
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Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi  
Po 8:30 – 12:00     13:00 – 16:00
Út 8:30 – 12:00     13:00 – 15:00
St  8:30 – 12:00     13:00 – 15:00
Čt  8:30 – 12:00

(volnočasové aktivity, příprava do školy)
Po  12:00 – 16:00
Út  12:00 – 16:00
St  12:00 – 16:00
Čt  12:00 – 16:00

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

V březnu roku 2016 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 41 dětí, z 
toho 4 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřeli 4 místní 
občané. Byl uzavřen 1 sňatek.

KVĚTENSPOLEČENSKÁ RUBRIKA

stránka 26 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 5/2016  

Dne 7. 4. by se dožil svých 90. narozenin
pan

Josef Urbánek
autolakýrník ČSAO Čáslav,

kapelník tanečního orchestru Akvarel
a svého času také Městské hudby Čáslav

Vzpomínku věnuje manželka 
a synové s rodinami

Dne 21.4. 2016 uplynulo 10 let, 
kdy nás opustil náš milovaný

bratr, strýc a švagr, 
pan 

Karel Čálek
z Čáslavi.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
sourozenci

Miloslava, Marie a Vladimír s rodinami.

Kdo zemřel, neodešel navždy.
Zůstává v srdcích těch, 

kteří ho měli rádi...
Dne 15. května tomu bude 6 let, 

co nás opustil 
pan 

Stále vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

Rudolf Netál

Dne 23. května 2016
uplyne 6 let ode dne, 

kdy navždy odešel 
pan

Josef Dušovský
Stále vzpomíná
manželka a syn.

Dne 19. května oslaví životní jubileum

80 let
paní 

Eva Chybová

Do dalších let mnoho zdraví, osobní pohody
a životního optimismu přejí

manžel Miroslav a synové Miroslav a Ing. PhDr. Radim s rodinami. 

Dne 9. května uplynou 2 bolestné roky, 
co nás navždy opustil náš milovaný manžel,

tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan

Jiří Haškovec
S láskou vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami.

Jen na chviličku Tě obejmout a pohladit Tvou milou tvář,
jen na chviličku sevřít Tvou dlaň a pošeptat Ti slůvka, 

jak moc chybíš nám...

Předškolní klub
Po  8:30 – 12:00
Út  8:30 – 12:00
St  8:30 – 12:00
Čt  8:30 – 12:00

Protože se blíží Den matek, máme rádi svou maminku, ale některé děti z 
Předškolního klubu  mají jen tatínka, rozhodli jsme se tento den nazvat Dnem 
rodičů. Rodiče budou pozváni do klubu, kde si mohou společně se svými 
dětmi vyrobit ,,dáreček z lásky", zahrají si nějaké hry, a děti proto budou mít 
možnost pochlubit se, co od začátku školního roku vyrobily, nebo co se 
naučily. A samozřejmě si povíme, proč je láska našich rodičů tak důležitá.

10.5 2016 
Den s rodiči

18.5 2016 
Mezinárodní den muzeí
Na Mezinárodní den muzeí 
ani my nebudeme pozadu. 

Další aktivity:
Každé pondělí 14:00- 15:00 hod. - Vzdělávací aktivita Mladý zdravotník pro 
děti od 1. do 5. třídy. Tentokrát se s dětmi z Mladého zdravotníka zúčastníme 
oblastního kola soutěže HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ, které se bude 
konat dne 4.5.2016 od 9,00 hodin v areálu HZS v Kutné Hoře.

PROGRAM NA KVĚTEN

28. května uplyne pět let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 

manžel, tatínek, dědeček, 
pan

Stanislav Hájek
S bolestí v srdci stále vzpomíná 

manželka Věra a syn Stanislav s rodinou.

Diakonie Čáslav, 
Komenského náměstí 140/8

Vás srdečně zve na malou výstavuve dnech 7. 4.- 6. 5. 2016

- přátelé Diakonie

Hravé nápady a inspirace aneb Když ženy tvoří
Ve všední dny od 7 do 15 hod. 
ve vstupní hale budovy Diakonie v Čáslavi

Dne 5. května uplyne 17 let, 
kdy nás navždy opustil 

tatínek, 

Jaroslav Hájek
ze Žák

S láskou stále vzpomíná celá rodina



DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 327 311 054, 
www.ddmcaslav.cz

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

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

KVĚTEN

od 2. 5. 2016 do 29. 5. 2016 - PRODEJNÍ VÝSTAVA 

od 4. 4. do 8. 5. 2016  - VÝSTAVA

9. 5. 2016 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

od 2.4. do 4.9. 2016 - VÝSTAVA

17. 5. 2016 - VÝLET

18. 5. od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

19. 5. 2016 od 17 hodin - BESEDA

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
Uwe Bremer  „NARŮSTAJÍCÍ CHAOS“
Vernisáž výstavy: 2.5. 2016  v 17 hodin
Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin
 

galerie  (Jeníkovská 222)  
„Karel IV. a jeho doba“ 1316 - 2016 (doba vlády Karla IV. očima žáků základních 
škol je doplněna originálními předměty ze 14. století)
Otevřeno: út - ne 9 - 11 a 12 - 17 hodin

v přednáškové místnosti knihovny na Kostelním náměstí
Mgr. Lenka Permská - JAK SESTAVIT RODOKMEN 

v budově muzea Husova 291, Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav ve spolupráci s Národním muzeem a Mgr. 
Štěpánem Rakem zve na výstavu ZKAMENĚLÁ MINULOST
Výstava na počest 100. výročí narození čáslavského rodáka, profesora paleon-
tologie, Zdeňka Špinara.
Otevřeno: út 9 - 11 a 12 - 16 hodin, st - ne 9 - 11 a 12 - 17 hodin

Muzejní a vlastivědný spolek “Včela Čáslavská” ve spolupráci s Městským mu-
zeem a knihovnou Čáslav Vás srdečně zve na tradiční odpolední výlet. 
První zastávka v Kolíně - návštěva nově zpřístupněné technické památky - vo-
dárny, poté odjezd do Libodřic - prohlídka Bauerovy vily postavené v letech 
1912-14 Josefem Gočárem.
Odjezd autobusem v úterý v 15. 30 hodin od vlakového nádraží.
Účastnický poplatek 100 Kč. Předpokládaný návrat cca v cca 20 hodin.

Městská knihovna, Kostelní nám. 197, 1.patro
Přednáška profesora Petra Čorneje k 600. výročí upálení českého reformátora 
a stoupence Husova učení - MISTR JERONÝM PRAŽSKÝ

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
Městské muzeum a knihovna Čáslav společně s Literárním klubem Dr. Nadi 
Benešové srdečně zve na BESEDU S ČIRINOU (kuchařkou prezidenta Václava 
Havla). Hostem paní Čiriny bude herečka Marie Drahokoupilová. Pořadem pro-
vází spisovatelka a publicistka Dana Čermáková.

DUSÍKOVO DIVADLOMĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

ÚČAST ZÁJMOVÝCH TANEČNÍCH A MAŽORETKOVÝCH KROUŽKŮ

14. 5. 2016 - Zájezd na jarní krajkářské trhy v Praze

18. 5. 2016 - Turnaj vybíjené 5. tříd

20. 5. 2016 - Výtvarná dílnička

20. 5. 2016 - DRÁTOVÁNÍ SE ZDEŇKOU

20. 5. 2016 - KLUB INSPIRACE – Ozdobný květináč 

29. 5. 2016 - POHÁDKOVÝ LES

7. 5. 2016 - sobota - taneční soutěž v Čelákovicích
12. 5. 2016 - čtvrtek - taneční soutěž Středočeský taneční pohár - krajské kolo
14. 5. 2016 - sobota - taneční soutěž Poupata Heřmanův Městec
21. 5. 2016 - sobota - taneční mažoretková soutěž  Timedance cup
28. 5. 2016 - sobota - taneční mažoretková soutěž  Dance c.lock 7even
 

Sobota - sraz v 7,30 hodin na nádraží ČD v Čáslavi - návrat v 15,03 hodin tamtéž 
- jízdné si účastníci platí sami, v případě zájmu zakoupíme hromadnou jízdenku 
- přihlášky odevzdat do 12. 5. 2016 v kanceláři DDM

Středa - 15,00 - 16,30 hodin - oranžové hřiště za DDM - soutěží 8 členná 
družstva - startovné 10 Kč za osobu - přihlášky odevzdat do 16. 5. 2016 v 
kanceláři DDM

Pátek - pro děti od 1. do 5. tříd - 14,00 - 15,30 hodin - účastnický poplatek 30 Kč 
za osobu - přihlášky odevzdat do 16. 5. 2016 v kanceláři DDM

Pátek - pro děti od 3. tříd  - 14,00 - 15,30 hodin  účastnický poplatek  60 Kč. - 
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 13. 5. 2016 v kanceláři DDM

Pátek - pro SŠ  a dospěláky  - od 17,00 hodin - účastnický poplatek  350 Kč.  
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 13.5.2016 v kanceláři DDM

Neděle - od 14,00 do 16,00 hodin - v čáslavském lesoparku Vodranty - začátek 
trasy u Městských lázní - rybník Zemánek - vstupné dobrovolné
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Výstava ve foyer divadla:

Úterý 10. května v 19.00 - ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS

Pondělí 23. května v 19.00 - DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ / Divadelní 
společnost Háta Ray Cooney / John Chapman

Pátek 27. května v 18:00 - TANEČNÍ VEČER ŽÁKŮ ZUŠ ČÁSLAV

 

Zdeněk Sejček: Tóny Železných hor. Výstava uspořádaná k autorovým 90. naro-
zeninám. Nad výstavou převzal záštitu senátor a starosta Čáslavi Ing. Jaromír 
Strnad. Výstava potrvá do 24. června 2016.

Koncertní vystoupení Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers -  autentická in-
terpretace populární hudby období raného a vrcholného swingu od počátku let 
třicátých až k raným letům čtyřicátým. 
Vstupné: 490, 450, 400, 350 Kč

Divadelní komedie, která náleží k vrcholům společné tvorby obou autorů, se 
dočkala mnoha nastudování na anglických scénách, stejně jako v divadlech 
newyorské Broadwaye. Nyní ji může poprvé zhlédnout v českém překladu také 
naše publikum. V režii Antonína Procházky hrají: Mahulena Bočanová / Kamila 
Špráchalová, Lukáš Vaculík, Pavel Nečas / Martin Zounar, Monika Absolonová / 
Adéla Gondíková / Kateřina Lojdová, Jana Birgusová / Sandra Černodrinská, 
Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček / Martin Sobotka, Ivana Andrlová / Olga Želenská, 
Jana Zenáhlíková / Vlasta Žehrová, Divadelní abonmá B JARO 2016. 
Vstupné: 350, 330, 300 Kč

Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru Ivety Littové, které doplní výbě-
rem choreografií Hana Neumanová a Kateřina Tichá. 
Vstupné: 60 Kč, děti, studenti a senioři 30 Kč 

17.00 - „Muzea a archeologie“ - přednáška s prezentací
17.45 - „Paleontologie“ – komentovaná prohlídka výstavy 
18.15 - Vyprávění středověkých kachlů 
19.00 - Vyhodnocení kvÍzu 
19.15 - Výzkumy K. Čermáka na čáslavském Hrádku – úspěch a neúspěch 
19.45 - Zlatý prsten mezi námi! 
Paralelně: 17.00. – 19.00 - pravěký pohřeb, tvůrčí dílna pro malé archeo-
logy, jak se vyznat ve středověké domácnosti - kvíz 

vstupné 10,- Kč

MUZEJNÍ NOC 
HRÁTKY S ARCHEOLOGIÍ

26. 5. 2016 od 17 do 20 hodin
budova muzea, Husova 291, Čáslav



KINO MILOŠE FORMANA KVĚTEN

1. JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK

3. - 4. HARDCORE HENRY

5. - 6. JAK PŘEŽÍT SINGLE

7. - 8. CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA 3D

10. JÁ, OLGA HEPNAROVÁ 

11. CAROL

12. - 13. SOUSEDI 2

14. - 15. ANGRY BIRDS VE FILMU 3D

Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech nerozlučnými kamarády s 
nevyčerpatelným smyslem pro humor i schopností sebeironie, i když už s leh-
kým nádechem skepse. Kendy už má plné zuby reklam a jako buldok jde za 
snem o natočení celovečerního filmu. Karas se rozhodl hýčkat své vysněné au-
to Blue dream již pouze virtuálně. Více ho zajímá pohledná učitelka Drábková. 
Štěpán dělá zástupce primáře v nemocnici, kde válčí s neústupnou ředitelkou 
(Vendulkou Utěšitelkou!) Štěpánovou největší starostí je však jeho třináctiletý 
syn Junior, kterého po smrti Aničky-Zrzečky vychovává.
Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Vzbudil jsi se, nic si nepamatuješ. Nejspíš proto, že tě právě oživili. Ta krásná 
žena říká, že tě miluje a že se jmenuješ Henry. Máš jakoby umělý ruce a nohy. 
Najednou někdo vtrhnul do místnosti, střílí na tebe a ženu, která tě miluje, uná-
šejí pryč. Měl bys jí pomoct a dostat zpátky. Kdo ji ale unesl? 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Existuje správný a špatný způsob, jak být nezadaný, ale... je tu také Alice. A Ro-
bin. Lucy. Meg. Tom. David. New York je plný osamělých srdcí hledajících vhod-
ný protějšek za účelem flirtu, manželství či něčeho mezi tím. A někde mezi pro-
vokativním laškováním a známostmi na jednu noc mají všichni tito nezadaní 
lidé společné to, že se potřebují naučit, jak být svobodní ve světě, ve kterém se 
definice lásky neustále vyvíjejí. Spát s kdekým ve městě, které nikdy nespí, ješ-
tě nikdy nebyla tak velká legrace.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Film studia Marvel Captain America: Občanská válka se odehrává v době, kdy 
Steve Rogers převzal vedení nově zformovaného týmu Avengers, který se nadá-
le snaží chránit lidstvo. Dojde však k dalšímu incidentu, ve kterém sehrají Aven-
gers nešťastnou roli. Politické tlaky vyústí ve vytvoření systému zodpovědnosti 
vedenému vládní organizací, jež na tým super-hrdinů dohlíží a řídí ho. Nová 
skutečnost Avengers rozdělí na dva tábory. Česká verze.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 150 Kč, děti 130 Kč. V sobotu promítáme 
od 20 a v neděli od 17.30 hodin.

Příběh mladé ženy, která v roce 1973 nasedla do nákladního auta a v centru 
Prahy zabila 8 lidí. Svůj čin považovala za akt pomsty společnosti, která jí podle 
ní celý život ubližovala, a v roce 1975 byla jako poslední žena na území Česko-
slovenska popravena. Snímek je existenciálním dramatem Olgy Hepnarové, je 
příběhem osamělého člověka vymezujícího se proti většinové společnosti, 
příběhem, který vyústí v tragédii a nemá vítěze ani poraženého. 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Vždy distingovaně elegantní dáma Carol (Cate Blanchett) se v obchodním do-
mě seznámí s mladou prodavačkou. Banální setkání a rozdíl ve společenském 
postavení obou žen ale najednou neexistují, obě jsou překvapeny vzájemnou 
náklonností. Nevinnost prvního setkání brzy mizí a jejich vztah se rozhoří do 
mileneckého poměru. Carol je ovšem vdaná žena a matka a v Americe 50. let 
byl vztah dvou žen společenský nepřijatelný a postavený mimo zákon.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Že prý blesk dvakrát neuhodí na stejné místo. To vyprávějte uštvaným manže-
lům, kteří ze sousedního domu vyhnali příliš hlučné vysokoškoláky, jen aby je 
tam vystřídala jejich dívčí verze. Režisér Nicholas Stoller navázal na svou veleú-
spěšnou a velmi nekorektní komedii Sousedi. Znovu vám ukáže všechny odstí-
ny sousedského pekla.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až na 
pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bom-
bas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov 
dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají 
vepři za lubem a svůj ostrov před nimi zachránit. Česká verze.
Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč, děti 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

17. - 18. TEORIE TYGRA

19. - 20. NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE

21. - 22. X-MEN: APOKALYPSA 3D

24. KNIHA DŽUNGLÍ 3D

25. - 26. SVÁTEK MATEK

27. MAGGIE MÁ PLÁN

28. - 29. ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ 3D

31. TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP ANEB MANUÁL NA ZÁCHRANU SVĚTA

Road movie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i vlastní vůli a že 
chce zpět vládu nad svým životem. Vydá se na riskantní cestu, navzdory tomu, 
že tím přichází o vše. Film je též o jeho ženě, která to myslela dobře: za manžel-
ství i svého muže převzala zodpovědnost, protože muži toho nejsou schopni. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Magoři ze středověku se znovu pustí do cestování časem a stanou se návštěv-
níky v době, o které samozřejmě nemají ani páru. Jean Reno a Christian Clavier 
se vrací ve svých slavných rolích v pokračování legendární komedie Návštěvní-
ci. Napoprvé v roce 1993 se rytíř a jeho sluha dostali omylem až k nám do sou-
časnosti. V novém a stejně bláznivém dobrodružství je labyrint času vhodí do-
prostřed slavné Francouzské revoluce na konci 18. století. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Apocalypse, první a nejsilnější z mutantů marvelovského světa X-Menů načer-
pal sílu ostatních mutantů a stal se tak nesmrtelným a neporazitelným. Rekru-
tuje tým mutantů včetně zklamaného Magneta (Michael Fassbender) s cílem 
očistit lidstvo a nastolit nový světový řád, kterému chce vládnout. Osud Země 
tak visí na vlásku. Raven (Jennifer Lawrencová) s pomocí profesora X (James 
McAvoy) stane v čele týmu mladých X-Menů, aby společně zastavili svého nej-
většího nepřítele a zachránili lidstvo před úplným zánikem. Česká verze.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 140 Kč. V sobotu promítáme od 20 a v 
neděli od 17.30 hodin.

Hrdinou filmu je chlapec Mauglí (nováček Neel Sethi), člověčí mládě vychova-
né v džungli vlčí smečkou. Do džungle však přichází hrozivý tygr Šér Chán, jenž 
si nese jizvy způsobené člověkem. Šér Chán chce zničit vše, co vnímá jako ohro-
žení a Mauglí cítí, že již v džungli není vítán. A tak opouští svůj domov a vydává 
se na dobrodružnou cestu plnou poznání. Cestou džunglí se Mauglí setká se 
zvířaty, které to s ním nemyslí vždy dobře. Česká verze.
Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč, děti 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Do Dne matek zbývá už jen několik dnů a několik rodin se musí vyrovnat s tím, 
jak tento velký den letos stráví. Ať už to znamená strávit ho s novou láskou, ztra-
cenou láskou či úplně bez lásky, letošní Den matek se určitě nezapomenutelně 
zapíše do historie romantických komedií – a na několik dalších desetiletí i do 
povědomí diváků. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Maggie (Greta Gerwig) je mladá a nezávislá Newyorčanka, která zatím marně 
čeká na tu pravou a životní lásku. Nakonec si zvolí plán, že se stane svobodnou 
matkou a k otěhotnění se rozhodne využít svou bývalou studentskou známost 
(Travis Fimmel). I díky této volbě má, jako vždy, pocit dokonalé kontroly nad 
vlastním životem. Ale i přes tuto pečlivě naplánovanou „transakci“ však narazí 
na nepředvídatelnost osudu…
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila několik posled-
ních let na vlnách světových oceánů jako mořeplavkyně. Po svém návratu do 
Londýna objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické Říše 
divů. Cestou do minulosti se Alenka setkává se svými přáteli – i nepřáteli – v 
různých dobách jejich životů. Alenku čeká nebezpečná cesta, během které mu-
sí zachránit potrhlého Kloboučníka dřív, než jí vyprší všechen čas. Česká verze.
Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč, děti 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Divadlo Sklep je atraktivní téma pro mnoho lidí. Sklepem si prošla řada vý-
znamných osobností, herců, muzikantů a režisérů, kteří fungují v uměleckém a 
mediálním světě jako úspěšní a oblíbení solitéři. Mnoho lidí netuší, co je to diva-
dlo Sklep, ale dokáže vyjmenovat herce nebo režiséry, kteří jsou s tímto diva-
dlem neodmyslitelně spjati. V tomto filmu se tak dozví nové souvislosti. V roce 
2016 oslaví divadlo 45 let své existence, a tak si myslíme, že si velký dokument 
na plátnech kin zaslouží.
Mládeži přístupno. Vstupné: 80 Kč. Promítáme od 20 hodin.
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Sháníme 

pro tetu na důchod byt v Čáslavi
 - návrat do rodného města.

nejlépe 2+kk - 2+1, 
 ale nabídněte prosím co máte.

Platba v hotovosti, děkujeme za nabídky.
702696983, 770694897

www.soner.cz

GRAFICKÁ TVORBA
TVORBA WEBŮ

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY  

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi dorazíme až za Vámi.

Protože reklama prodává...
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Dne 1.3.2016 ukončil svou činnost 
PLDD MUDr.Josef Špaček.

Na stejné adrese 
s mírně pozměněnými 
ordinačními hodinami 

ordinuje nově 
PLDD MUDr. Miloslav Sýkora.
Registrace nových pacientů 

probíhá neomezeně.
Těšíme se na Vás a děkujeme za důvěru.
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Program na květen 2016
7. května - sobota. KOSTELÍK V DOBŘÍKOVÉ.

13. května - pátek. STRAŠIDELNÝ OKRUH VODRANTY.

14. května - sobota. BUČICKÝ MLÝN.

21. května - sobota. ZA HRABLEM DO KERSKA.

28. května - sobota. JARNÍ VYSOČINOU PĚŠKY I NA KOLE.

 Trasa: Dobříkov - kostelík (zajištěný 
výklad) - Choceň. 11 km. Odjezd vlakem v 6:59 hod, návrat ve 16:45 hod. 
Vedoucí je paní Zdena Šrámková.

 Trasa: Lesopark Vodranty 
Čáslav - noční pochod s úkoly a setkáním se strašidly. Povinná výbava: baterka 
a dobrá nálada! Sraz: Čáslav 19:45 u Městských lázní Čáslav - sportovní areál 
Vodranty. Vedoucími jsou paní Štěpinová, Krupičková.

 Trasa: Mlýnec - Bučický mlýn - 
Rožďalovice / Nymbursko. 12 km. Odjezd rychlíkem v 8:52 hod. z Kolína 9:15, z 
Nymburka 10:04, návrat 16:42. Vedoucí je paní Zdeňka Matysová.

 Trasa: Třebestovice - Kersko / 
hájenka - lesní atelier Kuba / Třebestovice. 12 km. Odjezd 8:52 hod., návrat v 
17:03 hod. Vedoucím je pan Ing. Zbyněk Němec. 

 Pěší trasa:  Žďár n. S., 
Zelená hora - Pilská nádrž - Polnička - Žďár n. S. 12 km. 
Cyklo-trasa: Žďár n. S. - Radostín - Velké dářko - Polnička - Žďár n. S. 40 km- 
Odjezd v 7:04 hod., návrat ve 17:00. POZOR!: nutná rezervace kol! 
Vedoucími jsou paní Šrámková a Ing. Němec.

FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV
Pojďte, děti, budeme si hrát! Fotbalový klub Čáslav připravuje nový projekt pro 
rodiny s dětmi FK Čáslav Dětem. Rozhodně je se na co těšit. Letos se nám totiž 
do čáslavského lesoparku ve Vodrantech nastěhovaly neposedné opičky a hle-
dají další kamarády do své vyvedené party. Asi tušíte, že takoví nezbedníci nedě-
lají nic jiného, než že pořád někde běhají, poskakují, přeskakují, lezou, přelézají 
a podlézají, zkrátka jsou neustále v pohybu a hrají si. A protože jsou to přede-
vším opravdoví kamarádi, přichystali pro děti ze své party také spoustu překva-
pení, soutěží, odměn a dárečků. Schválně, přijďte se do Vodrant podívat, určitě 
někde nějakou uvidíte. 

Dnes už FK Čáslav dětem plánuje spolu se svou opičí partou další sportovní 
odpoledne pro děti. Na konci dubna proběhla první akce z našeho pohádkové-
ho cyklu sportovních her - stadion pod Hrádkem se proměnil v hrad, kde se kona-
ly rytířské hry, na nádvoří se proháněli rytíři a princezny, hodovalo se, bojovalo, 
soutěžilo a dokonce jsme našli i poklad. Květen bude patřit předškolákům v rám-
ci akce Můj první gól a červen už zase pohádkám. Do nové fotbalové sezóny ale 
vykročíme s další porcí novinek. A i když jsme teď začali s těmi nejmenšími, 
zkrátka od září nepřijdou ani dospěláci. 

Více informací o připravovaných akcích naleznete na vývěskách fotbalové-
ho klubu, na webu www.fkcaslav.cz, www.fkcaslav-mladez.cz nebo na Face-
booku.     Ivana Houfková

FÉNIX s.r.o.  
nabízí volné pracovní místo na pozici :

- min. SŠ s maturitou
- pokročilá znalost alespoň jednoho 
cizího jazyka slovem i písmem AJ nebo NJ

Požadujeme:

DISPEČER/-KA MEZINÁRODNÍCH 
PŘEPRAV ČÁSLAV 

- vyhledávání a evidence volných nákladů
- plánování a organizování přeprav

Náplň práce:

 V případě zájmu volejte na tel .č.: 606 603 455 
nebo pište na e-mail: fenix@fenix-doprava.cz

Nabízíme:

- plný prac. úvazek ve spol. s 21-ti letou tradicí
- odpovídající finanční ohodnocení
- nástup možný ihned

Domov důchodců Čáslav nabízí volné pracovní místo na pozici 
Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách – pradlena.

Nabízíme pracovní poměr na plný úvazek v jednosměnném 
provozu (pondělí – pátek). Požadujeme manuální zručnost, spolehlivost, 
pečlivost, aktivní přístup k práci, praxe vítána. Minimální stupeň vzdělání 

základní (vyučení či středoškolské vzdělání vítáno). 
Platové podmínky dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

 Nástup od srpna 2016.

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

ales.sorf@ddcaslav.cz, osobně na adrese Nazaret 94, Čáslav.

Nabízíme pronájem 
montážních plošin 20m a 22m 

s obsluhou. 

Možnost využití i o svátcích a víkendech.
Tel: 728 863 791 www.tes-caslav.cz


