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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 11. 12. 2019 | Městská rada

usnesením č. 575/2019 usnesením č. 590/2019
vzala na vědomí

usnesením č. 576/2019 usnesením č. 591/2019

usnesením č. 577/2019

usnesením č. 592/2019

usnesením č. 593/2019  

usnesením č. 579/2019 usnesením č. 594/2019 

usnesením č. 580/2019

usnesením č. 595/2019
usnesením č. 581/2019  

usnesením č. 596/2019

usnesením č. 582/2019
usnesením č. 597/2019

usnesením č. 583/2019

usnesením č. 598/2019

usnesením č. 584/2019

usnesením č. 599/2019

usnesením č. 585/2019

usnesením č. 586/2019 usnesením č. 600/2019

usnesením č. 587/2019 
usnesením č. 601/2019

usnesením č. 588/2019 usnesením č. 602/2019

usnesením č. 589/2019

schválila program zasedání  schválila přidělení sociálního bytu č. 8, v domě č.p. 640 
 plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 20.11.2019 a z v ul. Boženy Němcové, paní V. T., na dobu určitou – do 31.12.2020, za podmínek 

mimořádného zasedání rady města ze dne 26.11.2019. uvedených v důvodové zprávě. 
uzavření nájemní smlouvy mezi městam  1. souhlasí s odpisem nedobytných pohledávek za 

Čáslav a Pionýrem, z.s. – Pionýrskou skupinou Čáslav, dle důvodové zprávy. neuhrazené faktury za rok 2017 v Městské nemocnici v Čáslavi, dle důvodové 
 schválila ukončení záměru realizovat projekty Cesty za zprávy. 2. souhlasí s odpisem nedobytných pohledávek za nezaplacené 

Komerční bankou a Revitalizace zeleně v Čáslavi z důvodu uvedených v regulační poplatky za rok 2017 v Městské nemocnici v Čáslavi, dle důvodové 
důvodové zprávě a bere na vědomí, že dosud pořízené náklady projektů budou zprávy. 
odúčtovány jako zmařená investice.  schválila prodloužení nájemních smluv stávajícím 

 1) schválila vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní nájemníkům v domech v ul. Boženy Němcové č,p. 640, ul. Jiřího z Poděbrad č.p. 
veřejnou zakázku s názvem „Cyklostezka Čáslav – Filipov“ s tím, že výběr 939 a v ul. Filipovská č.p. 574 v Čáslavi, za podmínek uvedených v důvodové 
zhotovitele veřejné zakázky bude proveden formou zjednodušeného zprávě. 
podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných jmenování člena správní rady společnosti 
zakázek. 2) schvalila, aby v rámci zadání této veřejné zakázky byly obeslány ANIMA Čáslav, o.p.s. se sídlem: Svatopluka Čecha 441,286 01 Čáslav, IČ: 272 26 
výzvou k podání nabídky firmy uvedené v důvodové zprávě. 751, pana A. H., ke dni 03.01.2020.

 schválila uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. mimořádné odměny pro ředitele neškolských 
50/2017 mezi Městem Čáslav a firmou Realitní a stavební společnost, s.r.o., příspěvkových organizací města, podle důvodové zprávy. Odměny budou 
Fantova 693/48, 614 00 Brno, IČ: 414 32 037, na akci „Rekonstrukce Dusíkova vyplaceny v nejbližším výplatním termínu z prostředků jednotlivých zařízení.  
divadla“.  celoroční plán činnosti DDM Čáslav a výroční zprávy škol, 

 1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou školských zařízení a dalších organizací, které zřizuje nebo zakládá Město 
zakázku malého rozsahu „Čáslav – oprava povrchu Komenského náměstí“ Čáslav: Mateřská škola Čáslav, Jahodová č.p. 1454, Základní škola Čáslav, Nám. 
formou otevřené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při pořizování J. Žižky z Trocnova č.p. 182, Základní škola Čáslav, Masarykova č.p. 357, 
zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o Základní škola Čáslav, Sadová č.p. 1756, Základní umělecká škola, J.L. Dusíka 
zadávání veřejných zakázek, č. 1/2019 (včetně jejích dodatků), 2) schválila, aby Čáslav, Jeníkovská č.p. 222, Dům dětí a mládeže Čáslav, Jeníkovská č.p. 222, 
v rámci zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě Městské muzeum a knihovna Čáslav.
obeslány výzvou k podání nabídky.   schválila Smlouvu o zprostředkování prodeje 

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. služebního nákladního automobilu zn. Peugeot Expert 1,9D, SPZ: 3SR 2898.  
104/2019 mezi Městem Čáslav a firmou Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., IČ  schválila přidělení bytu č. 12 v č.p. 1908, ul. Prokopa 
284 47 085 se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice na akci „Čáslav – oprava Holého v Čáslavi a uzavření nájemní smlouvy panu E. A., dle „Směrnice města 
povrchu vozovek lokality Budín“. Čáslavi č. 5 o nakládání s nemovitým majetkem města“, za podmínek 

 schválila uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. uvedených v důvodové zprávě. 
71/2019 mezi Městem Čáslav a firmou AVE Kolín s.r.o., IČ 251 48 117 se sídlem  souhlasila s výběrem firmy VV AUTO, s.r.o., Hrnčířská 
Třídvorská 1501, 280 02 Kolín na akci „Čáslav – oprava chodníků lokality Budín“. 218, 284 01 Kutná Hora, IČ: 256 11 381, jako dodavatele sanitního vozu pro 

 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. Městskou nemocnici v Čáslavi financovaného formou úvěru, dle důvodové 
135/2019 mezi Městem Čáslav a firmou DOPRAVNÍ STAVBY KOLÍN a.s., IČ zprávy. 
07711492, se sídlem nám. Přátelství 1518/2, 102 00 Praha 10 na akci „Čáslav -  souhlasila, podle § 27, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., 
oprava chodníku u nemocnice“. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, s 

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici v Čáslavi, od paní K. a paní K., v 
rozsahu „Stavební úprava bytu č. 1, v domě č.p. 193, Kostelní náměstí v hodnotě 3.000,00 Kč a 4.000,00 Kč, dle důvodové zprávy. 
Čáslavi“, byly obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě, dle směrnice č.  souhlasila s uzavřením smlouvy na poskytování 
7/2015. pracovně – lékařských služeb zaměstnanců Městské nemocnice v Čáslavi se 

 schválila úpravu ceníku ubytování na městské společností DGA Medicus s.r.o., se sídlem: Jeníkovská 348/17, 286 01 Čáslav, 
ubytovně v Čáslavi, Na Bělišti 184. IČ: 087 17 087.

schválila změny v systému rezervací na Čáslavské chatě  schválila mimořádné odměny pro ředitele školských 
ve Velké Úpě, č.p. 104. příspěvkových organizací města, podle důvodové zprávy. Odměny budou 

schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky „Údržba vyplaceny v nejbližším výplatním termínu z prostředků jednotlivých zařízení. 
travnatých ploch ve městě Čáslav v roce 2020“ byly obeslány firmy uvedené v  určila plat Ing. Rudolfu Bublovi, řediteli Městské 
důvodové zprávě. nemocnice Čáslav, s účinností od 01. 01. 2020 dle důvodové zprávy.   

 schválila povolení záboru veřejného prostranství v ul.  souhlasila s uzavřením: 
Palackého (meziulička) u č.p. 184/3 v Čáslavi pro žadatelku paní L. T., za účelem - smlouvy o poskytování správy benefitů a zákaznické a technické 
umístění prodejního místa pro předvánoční prodej kaprů, v termínu podpory prostřednictvím Benefity Café
22.12.2019 – 23.12.2019, v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2018, o - smlouvy o poskytování správy stravenkového portálu a zákaznické a 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství. technické podpory prostřednictvím Benefity Café

 schválila přidělení bytu č. 12 v č.p. 1906 v ul. Prokopa - smlouvy o zpracování osobních údajů
Holého v Čáslavi, a uzavření nájemní smlouvy, v tomto pořadí: 1) M. G., 2) S. B.,  vše s firmou Edenred CZ s.r.o., se sídlem: Praha 8, Pernerova 691/42, PSČ 186 
3) L. B. za podmínek uvedených v důvodové zprávě.  00, IČ: 247 45 391.

schválila 

schválila

schválila 

schválila

usnesením č. 578/2019

vzala na vědomí

Usnesení městské rady ze dne 20. 12. 2019 (mimořádné zasedání) | Městská rada

usnesením č. 603/2019 
usnesením č. 604/2019 

usnesením č. 605/2019 

schválila program mimořádného zasedání 2020/2023“ uchazeče JTS CZ s.r.o.; IČ: 29026806, Husova 1712, 250 01 Brandýs 
schválila ř nad Labem, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou; 

předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy: 331.401,87 tis. Kč, 2) schvaluje uzavření příslušné smlouvy s vybraným zhotovitelem v souladu se 
upravené výdaje: 349.417,86 tis. Kč, financování plus 18.015,99 tis. Kč. závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, 

1) schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého přípustné jsou pouze formální úpravy textu. 
rozsahu „Čáslav – servis světelného signalizačního zařízení v letech 

rozpočtové opat ení č. 7/2019 dle 
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Usnesení městské rady ze dne 8. 1. 2020 | Městská rada

usnesením č. 1/2020 
vzala na vědomí

usnesením č. 2/2020 

usnesením č. 3/2020 usnesením č. 9/2020

usnesením č. 4/2020

usnesením č. 10/2020 

usnesením č. 5/2020
usnesením č. 11/2020

usnesením č. 12/2020

usnesením č. 13/2020 
usnesením č. 6/2020

usnesením č. 14/2020 

usnesením č. 15/2020
usnesením č. 7/2020 

usnesením č. 8/2020 

schválila program zasedání úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 194, ve 
 plnění usnesení ze zasedání rady města ze dne 11.12.2019 a z vlastnictví paní Miloslavy J., za symbolickou 1,- Kč; 2) nabýt pozemek st.p.č. 

mimořádného zasedání rady města ze dne 20.12.2019. 370/3 o výměře 25 m2, zastavěná plocha – zbořeniště, zapsaný u Katastrálního 
schválila Plán kontrolní činnosti na rok 2020 MěÚ v úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 376, ve 

Čáslavi a Města Čáslavi. vlastnictví paní Petry K. a paní Lenky M., za symbolickou 1,- Kč.
doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení 

následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi stanovuje Finančnímu tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prodej části pozemku p.č. 
výboru na rok 2020 do plánu činnosti: kontrolu Města Čáslavi, příspěvkových 285/1 o výměře 20 m2, v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrální 
organizací a ostatních organizací, jejichž zřizovatelem a zakladatelem je Město úřadu pro Středočeské kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, 
Čáslav dle důvodové zprávy.  společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

 souhlasí s podáním Žádosti o dotaci na akci „Pořízení 874/8, 405 02 Děčín, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 15.300,- Kč + DPH 
technického vybavení a mobiliáře pro městskou knihovnu v Čáslavi“ do + náklady na realizaci prodeje.
Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze schválila bezúplatnou výpůjčku části pozemku p.č. 
Středočeského fondu kultury a obnovy památek, tematické zadání Obecní 1702/9 o výměře 180 m2, na dobu určitou – 3 roky, v katastrálním území Čáslav, 
knihovny. V případě obdržení dotace Rada města Čáslavi souhlasí s jejím zapsané u Katastrální území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro 
přijetím. Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, pro paní 

  1) schválila vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní Danu P.
veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy domu č. p. 288/9 v Čáslavi se  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
změnou v užívání“ s tím, že výběr zhotovitele veřejné zakázky bude proveden usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje prominutí úroků 
formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o z prodlení úhrady nájemného a služeb za byt č. 20 v č.p. 86, ul. Přemysla 
zadávání veřejných zakázek. 2) schválila, aby v rámci zadání této veřejné Otakara II. v Čáslavi, paní Haně L., ve výši 90% z celkové částky a možnost 
zakázky byly obeslány výzvou k podání nabídky firmy: - Kutnohorská stavební, uhradit splatnou část úroků z prodlení ve splátkách dle návrhu v důvodové 
s. r. o., IČ: 45144788, Benešova 316/9, 284 01 Kutná Hora, - Metrostav, a. s., IČ: zprávě. 
00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,  - Stavební firma Ječmínek, s. r.  schválila přidělení bytu č. 2 v č.p. 1906 v ul. Prokopa 
o., IČ: 25925768, Bělehradská 582, 530 09 Pardubice, - SYNER, s. r. o., IČ: Holého v Čáslavi, a uzavření nájemní smlouvy, paní Anetě O., za podmínek 
48292516, Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01, Liberec, - Trigema Building, a. uvedených v důvodové zprávě.
s., IČ: 27653579, Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 schválila přidělení bytu č. 4 v domě s pečovatelskou 

 1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou službou č.p. 939, v ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi, paní Stanislavě H., na dobu 
zakázku malého rozsahu Zajištění technického dozoru na stavbě „Cyklostezka určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Čáslav – Filipov“ formou otevřené výzvy dle směrnice, která upravuje postup doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout níže 
při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. uvedené usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 1/2019, 2) schválila, aby v rámci Dodatku č. 12 ke smlouvě č. 651/351/2008 o závazku veřejné služby ve 
zadání této veřejné zakázky byly obeslány výzvou k podání nabídky firmy:   ve  ře j n é  l inkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti („smlouva“) a 
- 3L studio; IČ: 25462644, Jiřího z Poděbrad 1435/12, 470 01, Česká Lípa,   u z a v ře n  í D  o datku č. 12 ke smlouvě č. 651/352/2008 o závazku veřejné služby 
- Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.; IČ: 27466868, Bozděchova 1668/13a, ve veřejné linkové dopravě k zajištění Města Čáslav městskou autobusovou 
500 02 Hradec Králové, - Ing. Miloslav Bárta; IČ: 64175251, Horky 73, 286 01 dopravou („smlouva“).
Čáslav, - REINVEST, s. r. o.; IČ: 65410840, K Novému dvoru 897/66, Praha 4.  schválila podání Žádosti o poskytnutí dotace 

schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2020 pro poskytování 
rozsahu „Květinová výzdoba ve městě Čáslavi v roce 2020-2022“ byly obeslány dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu 
firmy uvedené v důvodové zprávě. v rámci Tematického zadání „Sociální oblast“ na nákup 2 elektrických zvedáků s 

doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení příslušenstvím, elektrického sprchovacího křesla a sprchovacího lehátka 
tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje: 1) nabýt pozemek st.p.č. sloužícího k zajištění základních činností Domova důchodců v Čáslav, IČ: 486 77 
370/2 o výměře 18 m2, zastavěná plocha – zbořeniště, zapsaný u Katastrálního 787, se sídlem: Nazaret 94, 286 01 Čáslav, dle důvodové zprávy.
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Usnesení městské rady, 
stejně jako usnesení zastupitelstva města 

i zvukové záznamy z jeho jednání 
jsou zájemcům k dispozici také 

na úřední desce oficiálních webových stránek města 
www.meucaslav.cz

TERMÍN DALŠÍHO 

ZASEDÁNÍ 
MĚSTSKÉHO 

ZASTUPITELSTVA
BYL STANOVEN NA 

PONDĚLÍ 10. ÚNORA
OD 17 HODIN. 

SCHŮZE SE USKUTEČNÍ 
NA NOVÉ SCÉNĚ DUSÍKOVA DIVADLA.

 
POZVÁNKY A PROGRAM ZASEDÁNÍ BUDOU ZVEŘEJNĚNY 

JEDEN TÝDEN PŘED KONÁNÍM SCHŮZE
NA ÚŘEDNÍ DESCE, VÝVĚSKÁCH VE MĚSTĚ 

A NA OFICIÁLNÍM WEBU  WWW.MEUCASLAV.CZ

VŠICHNI OBČANÉ JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI.

MĚSTO ZAČÍNÁ S VÝSTAVBOU 
NOVÝCH BYTOVÝCH DOMŮ 
 Prostor v areálu Prokopa Holého, je již v současnosti předán stavební firmě a 
nic nebrání samotné výstavbě nových bytů. Zájemci o celkem 34 nových bytů 
se podrobnosti budou moci dozvědět na schůzce s vedením města 10. února.

Jako zhotovitel podlimitní veřejné zakázky byla vybrána firma Trigema 
Building, a.s., která si v pondělí 20. ledna převzala staveniště. Doba kompletní 
realizace výstavby dvou bytových domů je stanovena na 14 měsíců. Na jaře 
příštího roku by tedy byty mohly být připravené k nastěhování. Výstavba 
ovšem může být pozdržena například vlivem klimatických podmínek.  

V únoru po jednání Zastupitelstva města Čáslavi, které se uskuteční 10. 2. 
2020, proběhne společně se zájemci o byty a vedením města Čáslav schůzka, 
kde budou zodpovězeny nejčastější pokládané dotazy: např. ohledně cen bytů, 
záloh na byty, výběru bytů, uzavírání smluv atd.

              JN



Na přelomu roku 2019 a 2020 se do programu 
jednání Rady města Čáslavi, kromě posledního 
rozpočtového opatření, které finálně upravovalo 
hospodaření města do konce kalendářního roku 
2019, dostaly zejména výstupy z činnosti finanční-
ho a kontrolního výboru, konkrétně přehledy o v 
průběhu roku 2019 uskutečněných kontrolách 
hospodaření na MěÚ Čáslav a u městem zřizova-
ných organizací. Za pozitivní zprávu lze považovat 
skutečnost, že tyto kontroly nezjistily žádné závaž-
né porušení při hospodaření s veřejnými prostředky 
ani zásadnější pochybení ve vedeném účetnictví. 
Rada města současně schválila předložený plán 
kontrolní činnosti pro rok 2020.

související s vypsáním nových zadávacích řízení na 
výběr dodavatelů veřejných zakázek pro městem 
připravené a na rok 2020 plánované stavební akce, 
rekonstrukce a údržbu. Namátkou lze zmínit 
vyhlášení výběrové řízení na dodavatele pro 
stavební úpravy domu č. p. 288/9 v ul. Masarykova, 
kde by mělo dojít k celkové rekonstrukci objektu, 
adaptaci společných prostor a vybudování měst-
ských nájemních bytů, dále výběrové řízení na 
dodavatele oprav povrchů na Komenského náměs-
tí, dodavatele květinové výzdoby a údržby trávníků 
ve městě, nebo dodavatele technického dozoru      
u plánované stavby cyklostezky Čáslav – Filipov.

Rada města vydala také souhlas k přihlášení se 
Městské organizace vedení města předkládaly městských organizací do některých pro rok 2020 

rovněž i výroční zprávy ke svojí činnosti za rok 2019 vypsaných dotačních titulů, například na pořízení 
a podklady pro hodnocení vedoucích pracovníků - nového technického vybavení a mobiliáře pro 
ředitelů, které byly brány jako výchozí bod při městskou knihovnu, nebo nákup zdravotnického 
stanovení výše jejich mimořádných odměn. vybavení (elektrických zvedáků, sprchovacího 

Na programu jednání Rady města byla také křesla a lehátka) do domova důchodců. Souhlas pak 
aktualizace některých uzavřených dohod, zejména byl vydán i k nákupu nového sanitního vozu pro 
u ke konci roku dokončovaných stavebních akcí, Městskou nemocnici, zajištění pracovně – lékař-
například při rekonstrukci povrchů vozovek a ských služeb pro zaměstnance nemocnice nebo k 
chodníků v lokalitě Budín a u nemocnice, nebo rozšíření poskytovaných služeb v rámci stravenko-
aktuální etapy rekonstrukce Dusíkova divadla, kde vého portálu Benefity Café pro zaměstnance MěÚ.
se formou dodatků korigovala reálná doba realizace 
a výše nákladů.

Jako obdobně rozsáhlá se ukázala i agenda 

                                   
                                    Mgr. Filip Velímský, Ph. D., 
                                              tiskový mluvčí města

ZPRÁVY Z RADY 

Čáslav čeká v příštích letech proměna nádraží 
Českých drah, tedy místa, které jednak využívá 
mnoho zdejších obyvatel při svých cestách do 
zaměstnání, tak je i tím prvním, co uvidí turisté, 
přijíždějící do Čáslavi právě po železnici. Zaslouží si 
tedy důstojnou a moderní podobu. Rekonstrukce 
místního nádraží, stejně jako i dalších po celé 
republice, je jednou z priorit ministerstva dopravy i 
samotného (dnes již bývalého) ministra Vladimíra 
Kremlíka. Ten se těsně před koncem minulého roku 
do Čáslavi přijel osobně podívat a požádal mě o 
doprovod městem a podrobnější informace o 
současné podobě nádraží. 

Jsem opravdu rád, že i čáslavské nádraží 
dostane nový, moderní vzhled, na který bude 
Čáslav určitě hrdá. Vzhledem k tomu, že se ale 
nejedná o majetek města, je nutné počkat, až na 
jeho rekonstrukci přijde čas v harmonogramu 
investora. Podle informací, které při své zastávce v 
Čáslavi poskytl Vladimír Kremlík, by mělo k promě-
ně zdejšího nádraží dojít v letech 2022 - 2023. 

Ministr dopravy si při návštěvě našeho města 
prohlédl nádražní budovu i její okolí a zdůraznil, že 
se plánovaná rekonstrukce nebude týkat pouze 
výpravního objektu, ale i nástupišť, které nyní již 
určitě nevyhovují požadavkům cestujících. Kromě 
toho má dojít k vybudování podchodu. Ten by měl 
do budoucna nahradit stávající lávku, spojující 
Tyršovu ulici s ulicí Vrchovskou a také hlavní 
nádraží s tím místním. 

Právě plánované odstranění přechodové lávky, 
která odnepaměti tvoří součást a svým způsobem i 
dominantu našeho nádraží, vyvolalo u části 
veřejnosti nesouhlas a mnozí se proti tomuto 
kroku ohradili. Tlumočil jsem proto tento názor 
Vladimíru Kremlíkovi, který přislíbil, že se tímto 
podnětem bude zabývat. 

Při návštěvě ministra dopravy v Čáslavi jsme 
hovořili také o úpravách v okolí nádraží ČD, které v 
minulosti proběhly v režii města. Vladimír Kremlík 
konstatoval, že takovéto akce jsou možné jen v 
případě, kdy je bezproblémová spolupráce a 
komunikace Českých drah, Správy železniční 
dopravní cesty, ministerstva dopravy a samotného 
města. „Součinnost s vedením Čáslavi byla v 
minulosti podle mých informací vždy velmi dobrá, 
výsledkem tak jsou například nová parkovací místa 
před nádražím. Jak SŽDC, tak i České dráhy budou i 
v příštím období spolupracovat na tom, aby se 
počet parkovacích míst mohl dále rozšiřovat,” 
uvedl v této souvislosti. Určitě je tak na čem stavět. 

Já osobně, stejně jako i ostatní obyvatelé 
Čáslavi, se již nyní těším na novou podobu našeho 
nádraží. Věřím, spolu s mnoha dalšími občany i 
zástupci místních firem, že se podaří zachovat 
přechodovou lávku jako určitý symbol zdejšího 
nádraží. Ačkoliv již není Vladimír Kremlík ve funkci 
ministra dopravy, budu se této otázce věnovat i 
nadále, tentokrát již při komunikaci s příštím 
vedením uvedeného ministerstva. Zachovávat 
místa,  na která mají místní lidé milé vzpomínky, 
rozhodně není zbytečné. Jsou to momenty, které 
dělají z bydliště domov.

Ministr dopravy navštívil Čáslav: Nádraží čeká 
rekonstrukce - jak to bude s lávkou? 

                                                      
                                                       Ing. Jaromír Strnad

VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELE 
Ing. JAROMÍRA STRNADA

Podpora obnovy kulturních památek prostřednic-
tvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020.

Ministerstvo kultury vyhlásilo program Podpo-
ra obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností na rok 2020. Vlastníci 
kulturních památek na území ORP Čáslav, které se 
ovšem nenacházejí v Městské památkové zóně 
Čáslav, tak mohou podávat žádosti o příspěvek na 
obnovu kulturních památek, prostřednictvím obce 
Čáslav.

Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památ-
ky do programu Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působ-
ností na rok 2020, zpracovanou na předepsaných 
aktuálních formulářích včetně povinných příloh, 
podává vlastník kulturní památky na úřad příslušné 
obce s rozšířenou působností do 28. 2. 2020

Více informací poskytne Mgr. Pavla Obořilová, 
pavla.oborilova@meucaslav.cz, tel. 327 300 135 

              TZ

PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK
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ZPRÁVA STAROSTY MĚSTA O VÝVOJI V KAUZE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
Koncem roku jsem informoval veřejnost, že 7.ledna 
2020 se má uskutečnit jednání v Poslanecké sně-
movně Parlamentu ČR – tzv. kulatý stůl k odpado-
vému hospodářství a to konkrétně k vyměřování a 
vybírání poplatků za odpady ukládané na skládky 
odpadů. 2.ledna 2020 jsem se dozvěděl, že jednání 
se v lednovém termínu neuskuteční z důvodu, že 
nebylo možné zajistit účast všech kompetentních 
zástupců institucí, kterých se problematika poplat-
ků za odpady týká.  Dle sdělení asistentky předsed-
kyně Výboru pro životní prostředí Poslanecké sně-
movny Ing. Dany Balcarové se jednání výboru se 
zaměřením na problematiku odpadů uskuteční v 
únoru 2020, přičemž termín mi zatím nebyl ozná-
men.

řízení a nemohu proto uvést, vůči kterým původ-
cům odpadů je správní řízení o doměření poplatku 
zahájeno, jaké výše se u každého z nich týká a jak ve 
svých vyjádřeních k zahájenému řízení argumentu-
jí. Poskytnout mohu informaci, že jsem navštívil 
KÚSK za účelem nahlédnutí do spisů vedených 
ohledně správních  řízení s jednotlivými původci 
odpadů. 

Dá se předpokládat, že do konce ledna vydá 
KÚSK první rozhodnutí k podaným návrhům. Na-
prosto zásadní je posouzení právního stavu v postu-
pu provozovatele skládky při nevyměřování poplat-
ků. Stanovisko provozovatele je známé. Město 
Čáslav obdrželo výzvu KÚSK, aby podalo vyjádření v 
rámci správního řízení proti původci odpadů, které-

Na prosincovém zasedání Zastupitelstva města mu by měl být doměřen poplatek v naprosto zásad-
Čáslavi jsem informoval o podaných návrzích Kraj- ní výši.  Lhůta pro naše vyjádření je do 29.ledna 
skému úřadu Středočeského kraje ( dále jen KÚSK ), 2020. Rozhodnutí v tomto řízení lze očekávat začát-
kterými město Čáslav vyčíslilo, kolik podle názoru kem března 2020. Do té doby by měl KÚSK vydat 
města Čáslavi měl provozovatel skládky odpadů v rozhodnutí v řízeních, v kterých by měl rozhodovat 
Čáslavi vyměřit jednotlivým původcům odpadů v o doměření poplatků menšího rozsahu. Více nemo-
letech 2016 – 2018 na poplatcích. Jedná se souhrn- hu sdělit  s odkazem na výše zmíněnou neveřejnost 
ně o částku přesahující 616 miliónů korun českých.  řízení. Doufám, že to pochopíte. Nemohu riskovat 
Zároveň jsme vyčíslili i částku, která měla za stejné maření správních řízení a případné sankce za po-
období připadnout Státnímu fondu životního pro- skytnutí informací, které zveřejnit nelze.
středí – to činilo více jak 837 miliónů korun českých. Zmíním ještě jednu velmi důležitou okolnost. 
V době konání prosincového zasedání Zastupitel- Nároky zanikají ze zákona uplynutím tříleté tzv. pre-
stva města Čáslavi  KÚSK zahájil správní řízení s 31 kluzivní lhůty. O tom jsme informovali k dotazům, 
původci odpadů, vůči kterým jsme uplatnili nárok proč neřešíme poplatky za období před rokem údaje o likvidaci odpadů na skládce v Čáslavi za rok 
na doměření poplatků ve výši přes 178 miliónů ko- 2016. To není možné a není to naše odpovědnost.  2019, budeme postupovat stejným způsobem, ja-
run českých. V současné době KÚSK zahájil správní Pro včasné uplatnění nároků je pro nás naprosto kým jsme postupovali za roky 2016 -2018.
řízení s 87 původci odpadů, vůči nimž činí námi zásadní to, že jsme učinili podání KÚSK a je teď na Vycházíme z předpokladu, že na skládku v 
uplatněný nárok na doměření poplatků  218 milió- něm, jak rychle bude tento postupovat s vědomím Čáslavi se budou ukládat odpady s vysokou pravdě-
nů korun. své odpovědnosti, aby nedocházelo k zániku práva podobností i po roce 2024, zaznívá termín 2030. 

Vytkli jsme si za cíl být naprosto transparentní a na doměření poplatků za dobu od našeho podání Celá kauza má tedy nepochybně dvě roviny. Tu, kte-
poskytnout veřejnosti veškeré informace, které je do doby, než KÚSK zahájí  správní řízení s jednotli- rá se týká minulého období, kdy účastníci řízení pou-
možné poskytnout . V daném případě se pohybuje- vými původci odpadu. kazují na různé výklady, postupy a dobrou víru v 
me ve správním řízení, které je neveřejné. Z tohoto Za město Čáslav se mohu vyjádřit, že od našeho rozhodnutí a přehazují odpovědnost na jiné. Je na-
důvodu jsme do jisté míry limitováni zákonnými právního názoru a postupu neustupujeme a jakmi- prosto zřejmé, že řízení bude dlouhé a jednotliví 
ustanoveními týkajícími se neveřejného správního- le budeme mít v únoru 2020 k dispozici kompletní účastníci budou využívat všech možností, které jim 

dává právní řád, aby hájili své zájmy. Věřím, že řada 
původců zváží svou pozici a poplatky doplatí.  Jiní 
zvolí právní bitvy, na které jsme připraveni.

Druhá rovina se týká roku 2020 a dalšího obdo-
bí. Zde je neoddiskutovatelná role Ministerstva 
životního prostředí ČR k jednoznačnému výkladu, 
jaké odpady poplatkům podléhají a krajského úřa-
du, který vydává povolení provozovateli skládky k 
podnikání v odpadovém hospodářství za podmínek 
schváleného provozního řádu  a integrovaného 
povolení.  „Pravidla hry“ by měla být jasná, zřejmá 
a neumožňující manipulativní výklady, aby již nedo-
cházelo k nevyměřování a nevybírání poplatků, 
které jsou daní. Daní, která by měla být dílem 
příjmu městského a dílem rozpočtu Státního fondu 
životního prostředí.

Vedení města řeší spoustu věcí, které jsou důle-
žité pro naše občany. Mezi nimi je problematika 
odpadového hospodářství jednou z priorit. Její vyře-
šení by se zásadním způsobem promítlo do dalších 
prioritních oblastí, mezi kterými dominuje naše 
městská nemocnice. Věřím ve Vaši podporu v tom-
to úsilí. O vývoji kauzy budeme průběžně informo-
vat tak podrobně, jak jen to v souladu se zákonem 
bude možné.

                                                 JUDr. Vlastislav Málek
                                                 starosta města Čáslavi

Vážení občané,

sděluji Vám významnou informaci, že 17.ledna 2020 město Čáslav obdrželo první rozhodnutí Krajského 
úřadu Středočeského kraje, kterým tento rozhodl o prvním návrhu našeho města na zaplacení dlužného 
poplatku za ukládání odpadů na skládku Čáslav  tak,  že původci odpadů  ukládá povinnost zaplatit městu 
Čáslav dlužný poplatek.

S odkazem na dříve citovanou neveřejnost řízení nemohu sdělit, o jakého původce odpadu  se jedná. 
Mohu jen informovat, že se nejedná o zanedbatelnou částku a podstatné je, že KÚSK odůvodnil své 
rozhodnutí ve shodě s naší argumentací, na základě které jsme všechny návrhy za roky 2016 – 2018 
uplatnili.

Rozhodnutí není pravomocné, účastník řízení, kterému se ukládá povinnost dlužný poplatek zaplatit, 
má právo se proti němu odvolat. Nicméně považuji za zásadní, že státní orgán v prvním stupni rozhodl tak, 
že odmítl v odůvodnění rozhodnutí tvrzení provozovatele skládky, že postupuje při vyměřování a vybírání 
poplatků za ukládání odpadů v souladu se zákonem a bagatelizoval náš názor a postup tím, že se jedná o 
politický boj uvnitř našeho města s tím, že problematice nerozumíme.

Respektuji, že se jedná o první rozhodnutí, které je nepravomocné, ale vnímám to jako významný 
signál předvídatelnosti dalších rozhodnutí, v kterých bude rozhodováno na základě obdobných 
skutečností.

Děkuji velice kolektivu mých spolupracovníků za soustředěné dlouhodobé úsilí a občanům města za 
podporu a pozornost, kterou kauze skládky věnují.

JUDr. Vlastislav Málek
starosta města Čáslavi

PADLO PRVNÍ ROZHODNUTÍ KÚSK 
VE VĚCI POPLATKŮ ZA ODPADY 
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OPRAVENÝ CHODNÍK 
U NEMOCNICE 
A NOVÝ VÝJEZD RZS

Během ledna byly dokončeny práce na rekonstruk-
ci chodníku u nemocnice poblíž nově budovaného 
výjezdu pro rychlou záchrannou službu.  

Opravená komunikace pro pěší, kteří si opět 
mohou zkrátit cestu mezi ulicemi Jeníkovská a 
Filipovská, lemuje nově postavenou zeď u nemoc-
nice. Chodník kvůli nevyhovujícímu stavu prochá-
zel kompletní opravou  od listopadu minulého roku 
a dokončen byl v lednu. Pamatováno bylo také na 
nové osvětlení tohoto úseku.

Náklady na opravu se pohybují okolo 400 000 
Kč bez DPH, které město hradilo z vlastního 
rozpočtu. Práce zajišťovala společnost Dopravní 
stavby Kolín a. s.   

V těchto místech také vzniká nový výjezd pro 
RZS. K bezpečnému a co nejrychlejšímu výjezdu 
sanitky dopomůže také semafor, který upozorní 
motoristy projíždějící hlavní silnicí na zastavení v 
případě rychlého výjezdu.                                       

                                                                             JN

NA BUDÍNĚ UTICHL PRACOVNÍ RUCH  
V lokalitě zvané Budín, do které spadají ulice 
Jilmová, Na Mýtě, Javorová, Topolová a Nad 
Budínem, došlo v druhé polovině minulého roku k 
rozsáhlé rekonstrukci místních komunikací včetně 
jejich příslušenství. Rekonstrukce probíhala 
etapově a poslední úsek se podařilo dokončit ještě 
před koncem roku.

průběhu prací přehodnocen a pozměněn tak, že 
byla přidána také kompletní rekonstrukce vozo-
vek, které dnes mají zrevidované a opravené 
odvodnění srážkových vod a nový celistvý povrch. 
Šlo o poměrně časově náročný proces, jistě 
zatěžující hlukem a prachem všechny obyvatele 
Budína, navíc kvůli dopravní dostupnosti probíha-

Více o rekonstrukci komunikací, které před- jící po etapách, nicméně se domnívám, že tato 
cházela také obnova plynovodního, vodovodního rekonstrukce výrazně celé lokalitě prospěla.“
a kanalizačního řadu, pohovořila vedoucí oddělení Obnovu vodovodu a kanalizace  prováděla 
investic Bc. Markéta Petrová: „V této části Budína VHS Vrchlice-Maleč, a.s., položení optického 
byla původním plánem pouze úprava chodníků, kabelu provedla firma Tlapnet, s.r.o. a samotnou 
resp. nahrazení jejich dožilého asfaltového rekonstrukci komunikace zajistily pro město 
povrchu betonovou „zámkovou“ dlažbou a Čáslav firmy AVE Kolín, s.r.o. a Konstrukce a 
výměna starých lamp veřejného osvětlení za dopravní stavby, s.r.o. Náklady spojené s rekon-
moderní úsporná svítidla s LED technologií. strukcí hradilo město z vlastního rozpočtu a jejich 
Nicméně na základě dohod o koordinaci staveb- výše se pohybuje okolo 10,5 mil. Kč. 
ních prací s vlastníky inženýrských sítí byl záměr v                                                                             JN

DROBOVICE

STAVBA NOVÉ ČÁSTI CYKLOSTEZKY 
BUDE ZAHÁJENA 
Novou částí cyklostezky, jejíž výstavba by měla být 
zahájena již na jaře, bude propojen okruh Čáslav - 
Koudelov - Filipov - Čáslav.

a vybírá dodavatele prací. Výběrové řízení probíha-
lo v době uzávěrky únorového vydání. Podrobnější 
informace poskytla vedoucí oddělení investic Bc. 

V současné chvíli se cyklisté, inlinisté, ale i pěší Markéta Petrová: „Pokud vše půjde podle plánu, 
mohou na cyklostezku napojit v čáslavské ulici Pod začátkem února budeme znát společnost, která 
Pilou, zamířit do Koudelova a následně do Filipova, zajistí stavbu cyklostezky, a v průběhu března 
kde tato komunikace končí. V tomto roce ovšem začneme se samotnou výstavbou. K otevření nové 
bude trasa rozšířena. Od nedalekého železničního části trasy by mělo dojít na konci tohoto roku. ” 
přejezdu poblíž Alzheimer centra ve Filipově se tak Podle předpokládaného plánu bude výše 
budou lidé moci pohodlně a bezpečně dopravit nákladů pro realizaci činit téměř 21,5 miliónů 
zpět do Čáslavi do ulice Filipovská pod nemocnicí a korun. „Státní fond dopravní infrastruktury nám 
cestou se zastavit například v muzeu zemědělské poskytl dotaci ve výši 15,4 miliónů korun a město by 
techniky, pod kterým trasa povede. Součástí nové z vlastního rozpočtu mělo zaplatit okolo 6 miliónů 
trasy bude také most přes obchvat, což výrazně korun. Celková výše nákladů se například na 
usnadní přecházení rušné komunikace například základě výsledků výběrového řízení může změnit,” 
základním školám mířícím do muzea nebo na upřesnila projektová pracovnice zdejšího městské-
dopravní hřiště. ho úřadu Ing. Adéla Mocová Rybová.  

Projekt je ve fázi, kdy město díky schválené 
dotaci disponuje dostatkem peněz na jeho realizaci                                                                                    JN  
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BEZPEČNĚJŠÍ ŘEŠENÍ PŘECHODU 
U NEMOCNICE
Jedním z problematických míst potencionálně 
ohrožujících bezpečnost procházejících byl pře-
chod pro chodce v blízkosti čáslavské městské 
nemocnice. Řidiči tu totiž nedodržovali zásady 
správného parkování a svá auta parkovali v těsné 
blízkosti přechodu. 

Proto se město Čáslav rozhodlo, se souhlasem 
Dopravního inspektorátu Policie ČR, k inkriminova-
nému přechodu instalovat bezpečnostní sloupky, 
které řidičům v takovém počínání fyzicky zabrání a 
ochrání tak všechny, kdo se v těchto místech 
potřebují dostat na opačnou stranu ulice. „Řidiči 
dlouhodobě neakceptovali při parkování zákonem 
předepsanou vzdálenost od přechodu.  Zároveň 
bylo třeba zajistit, aby ti, kteří na přechod vstupují, 
byli dobře viditelní z bezpečné vzdálenosti. Chod-
cům naopak toto opatření zajistí lepší rozhled na 
obě strany před samotným vstupem do jízdního 
pruhu vozovky. Lidé si takový krok chválí a funguje 
to,“ okomentoval za správu místních komunikací 
Jan Šulc z oddělení investic Městského úřadu 
Čáslav.                                                            

             duš

INSTALACE OPRAVENÉHO „VÍTACÍHO” 
OBJEKTU V PRAŽSKÉ ULICI 

Do čáslavského hotelu Grand se 3. 3. 2020 po roce 
vrátí Veletrh studijních oborů a pracovních 
příležitostí. Letošní čtvrtý ročník pak bude, jak 
o r g a n i z á t o ř i  v ě ř í ,  p r o  d ě t i  o p r a v d u  
nezapomenutelným zážitkem. 

Podnětem k jeho pořádání nebyla ambice 
organizátorů konkurovat již zavedeným burzám 
škol v okolních městech, ale nabídnout tzv. „něco 
navíc". Přidanou hodnotou čáslavského veletrhu je 
akcent na regionální působnost a spolupráci 

Každoročně se veletrh snaží zaměřit na nějaké základních škol s návaznými stupni vzdělávání          
konkrétní téma ve vztahu ke vzdělávání a trhu a zaměstnavateli. Každý učební obor je na veletrhu 
práce. Letos je tímto tématem rozvoj technologií   p rezentován ve vztahu k zaměstnavatelům a nabízí 
a proměny světa s tím související. Žáci 8. ročníků tak návštěvníkům širší rozhled o možnostech 
základních škol na Čáslavsku budou mít příležitost následného uplatnění na trhu práce.
vyzkoušet si na vlastní kůži EDUbus, ojedinělý Na rozdíl od veletrhů vzdělávání, které jsou 
vzdělávací projekt, který usiluje o popularizaci většinou zaměřeny na žáky 9. ročníků základních 
polytechnických oborů pomocí aktivizujících škol, cílí čáslavský veletrh na osmáky. Právě oni to-
výukových metod, moderních technologií  tiž   za č ín ají   př em  ýš le t  o  své budoucí kariéře               
a atraktivního prostředí. a uplatnění. S tím jde ruku v ruce přesun termínu     

Sami tvůrci EDUbusu o projektu říkají: z podzimu na jaro, aby čáslavský veletrh zbytečně 
„Ukazujeme prakt ičnost  a  smysluplnost  nekolidoval s burzami škol v okolních městech.
polytechnického vzdělávání, což v důsledku může Ačkoliv jsou žáci osmých tříd základních škol 
vést k vyšší motivaci dětí pro studium technických či stěžejní cílovou skupinou, návštěva veletrhu může 
přírodních věd.“  být zajímavá i pro studenty středních škol a učilišť i 

Žáci budou mít v rámci návštěvy veletrhu širokou veřejnost. Pro zaměstnavatele se jedná       
možnost například propojit stavebnici Lego WeDo   o zajímavou příležitost pro navazování všech 
s tabletem a díky jednoduchému programovacímu možných forem spolupráce. 
jazyku si vyzkouší naprogramovat svého robota, Přejeme návštěvníkům veletrhu příjemně 
aby plnil předem dané zadání. S pomocí tabletu   st r á vený čas a mnoho inspirativních setkání             
a bezdrátových elektronických bloků SAM Labs a zážitků.
budou sestavovat funkční zařízení, které imituje Veletrh studijních oborů a pracovních 
reálná zapojení. Začnou od zvonku pro neslyšící  p ř íl e žitostí Čáslav je jedním z výstupů projektu 
a přes vzdálenou spoušť k fotoaparátu se dostanou Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP 
až k zapojení bezpečnostního zařízení k trezoru. Čáslav II r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051.

Veletrh studijních oborů a pracovních 
příležitostí v Čáslavi se konal poprvé v říjnu 2016. 

                                              
                                              Mgr. Norbert Kobela

NETRADIČNÍ ZÁŽITKY POSKYTNE ŽÁKŮM 
LETOŠNÍ VELETRH ŠKOL A FIREM V ČÁSLAVI

Již delší dobu je jednou z nedořešených záležitostí 
města „vítací“ objekt, který měl své místo v Pražské 
ulici. Neznámý vandal totiž dílo Františka Tesaře, 
na němž je uvedeno „Čáslav vás vítá”, zničil. Přes-
tože se ještě bývalé vedení města snažilo o opravu 
uměleckého artefaktu, souhrou různých faktorů 
jde zdánlivě jednoduchá obnova objektu pomalu.  
Vše se ovšem blíží ke zdárnému konci.

Město od návratu siluety vytvořené Františ-
kem Tesařem rozhodně neustoupilo a k dokončení 
již chybí instalace poslední, byť nejdůležitější části.  
Podle slov Ing. Stanislava Chadraby z Odboru sprá-
vy majetku města by mělo k dokončení opravy do-
jít hned, jak budou panovat lepší klimatické pod-
mínky. „Část prací byla odložena například kvůli 
zvýšenému provozu souvisejícímu s uzavírkou jed-
noho jízdního pruhu na čáslavském obchvatu. V 
současnosti již ale máme vybudovaný základ s ko-
vovým sloupem, na který byl usazen spirol, do ně-
hož zbývá navrtat vrchní nejdůležitější část objek-
tu. Problém je ovšem v tom, že do panelu můžeme 
vrtat, až bude venkovní teplota vyšší než je 5°C. Od 
společnosti TES, která na opravě pracuje, máme 
přislíbeno, že instalaci objektu dokončí hned, jak to 
klimatické podmínky dovolí,” sdělil pro Čáslavské 
noviny v polovině ledna. 

Ing. Stanislav Chadraba dále uvedl, že vítací 
objekt byl z místa instalace sražen už dvakrát. Prav-
děpodobným viníkem byl v obou případech kami-
on. „Tentokrát jsme použili lepší sloup a bude i více 
natočen tak, aby nezasahoval příliš do komunikace 
a nedošlo opět k poškození,“ přidal Stanislav Chad-
raba vysvětlení, proč by se už podobná situace v 
budoucnu opakovat neměla.                                                                                                duš 
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Informace ze zastupitelstva:

Participativní rozpočet: 

Čáslavské noviny:

Web meucaslav.cz:

 Pracovní skupina (PS) již nyní vytváří zabezpečené šifrované spojení mezi inspirovat se a připravit půdu pro to, abychom 
se zabývala možnostmi lepšího šíření informací o webem a počítačem návštěvníka webu. mohli tento nástroj využít i v Čáslavi.
dění v zastupitelstvu města. Navrhla provést Zajímavým tématem, o Cílem práce PS je průběžně zlepšovat šíření 
upgrade technologie pro přehrávání audiozáznamů kterém PS začala diskutovat, je participativní informací o dění ve městě ke všem obyvatelům, a to 
ze zasedání zastupitelstva, protože stávající techno- rozpočet. Jde v podstatě o proces, při němž vedení včas, srozumitelně a v potřebném rozsahu. A také 
logie (Adobe Flash) přestává být podporována na města vyčlení určitou část peněz z rozpočtu města a vytvářet způsoby pro zapojení obyvatel do rozvoje 
zařízeních uživatelů, a trvale zveřejňovat podklado- občané následně rozhodují, které projekty budou města. Budeme rádi, když nám k tomu pomůžete i 
vé materiály pro zastupitelstvo na webu města, za tyto peníze realizovány. Participativní rozpočet Vy svými náměty, připomínkami či komentáři – 
vedle audiozáznamu. Kromě toho PS dala několik již funguje v řadě obcí v ČR a zdá se, že jde o efektiv- můžete je posílat třeba na e-mail podatelna@meu-
podnětů k posílení informovanosti občanů o ní způsob, jak v obyvatelích posílit zájem o dění v caslav.cz.
možnosti sledovat živý videopřenos z každého jejich obci a posílit jejich zapojení do rozhodování o 
zasedání zastupitelstva pomocí odkazu v aktuali- rozvoji obce. PS má v plánu věnovat se tomuto 
tách na webu města (například uveřejnění informa- tématu i nadále, zmapovat příklady z jiných měst, 
ce o videopřenosu již na pozvánce na zasedání).

 PS se podílí připomínkováním 
a diskusí na návrhu redakčního kodexu, který 
například nastavuje pravidla pro příjem textů ke 
zveřejnění, vydávání inzerce či uvádí specifika 
internetové verze novin. Diskutovali jsme i o 
možných nových rubrikách novin a dohodli zmen-
šení velikosti jejich elektronické verze, aby se 
čtenářům formát PDF rychleji načítal v mobilech, 
počítačích i tabletech a nespotřebovali příliš dat.

 PS se na svých schůzkách v 
diskusi dotkla také webu města, kde kromě několika 
menších podnětů na doplnění zveřejněných 
informací padl návrh na získání SSL certifikátu, který 

Členové pracovní skupiny Martin Jusko, Daniel 
Korábek, Zdeňka Nezbedová, Jakub Novák, Tomáš 
Ouředník a Filip Velímský 

WEB, PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET, NOVINY I ZASTUPITELSTVO, ...

PRACOVNÍ SKUPINA 
PRO OTEVŘENOST, INFORMOVANOST 

A ZAPOJENÍ OBYVATEL

Zprávy z pracovní skupiny pro otevřenost, informovanost a zapojení obyvatel

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 
pro Vás připravilo soutěž „Tři klíče k poznání měst“.

Principem soutěže je najít pomocí nápovědy – 
jedné fotografie, jednoho slova a umístění na slepé 
mapě – konkrétní město. Fotografie, slovo a slepá 
mapa se postupně po časových intervalech odkrý-
vají. Celkem jsou nabídnuty 3 nápovědy – fotogra-
fie, slovo a mapa. Soutěžícím je každý, kdo se k 
soutěži zaregistruje. 

Soutěžící se snaží poznat dle fotografie, slova a 
umístění na mapě dané konkrétní město, za což 
získává body.  

Výhercem se stane soutěžící, který získá nejvíce 
bodů. 

Více informací najdete na: historickasidla.cz 
                                                                              TZ

SOUTĚŽ 
„Tři klíče k poznání měst“

UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM PSŮ
Na základě novely zákona č. 166/1999 Sb., o veteri-
nární péči je od 1.1.2020 povinné označení psa mik-
ročipem. 

ského úřadu v Čáslavi k zápisu tohoto údaje do evi-
dence psů pro Město Čáslav. Údaje můžete sdělit 
osobně, telefonicky na čísle: 327 300 211 nebo na 

V souvislosti s touto povinností žádáme majite- e-mailové adresy:katerina.vankova@meucaslav.cz,  
le psů o nahlášení čísla čipu na Odbor financí Měst- pechova@meucaslav.cz.

Členové čáslavské jednotky dobrovolných hasičů se 
v pátek 17. 1. od 19:00 hod. sešli s vedením města, 
aby projednali náležitosti nezbytné pro zahájení 
fungování hasičského týmu.

běhne koncem února po lékařských prohlídkách 
členů. Odborná příprava velitelů a strojníků i celko-
vé proškolení celého týmu bude probíhat od dub-

 na. Hasičská zbrojnice je připravena ve dvoře budo-
Během schůzky došlo k podpisům členských vy městského úřadu, kde dříve před přestěhováním 

smluv, k rozdělení funkcí a projednání nákupu do ulice Vrchovská působil Hasičský záchranný sbor 
ochranných prostředků a cisterny. Další jednání pro- Čáslav.                                                                         JN

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

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

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

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

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

V případě zájmu kontaktujte pracovníky Územního odboru Kutná Hora na 
tel. číslo 974 875 400, 974 875 208 nebo pište na e-mail
 

činí 24 220

29 240

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

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

irena.svobodova@pcr.cz ; vendulka.mareckova@pcr.cz

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

POZOR NA DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU

PODEZŘENÍ O FYZICKÉM NAPADENÍ DÍTĚTE

Po znovuobnovení provozu obou směrů čáslavského obchvatu došlo v 
čáslavských ulicích hned k několika dopravním nehodám. Nehoda se stala na-
příklad v ulici Pražská, kde došlo ke střetu vozidla s elektrokolem a dvě nehody  
se v poslední době odehrály také na komunikaci v ulici Jeníkovská v blízkosti 
kina. Policie řidiče žádá o zvýšenou pozornost během jízdy a dodržování pravi-
del silničního provozu.

V prosinci bylo městským policistům oznámeno, že v ulici Jablonského jsou 
z jednoho z bytů slyšet rány a hlasitý dětský pláč, což mohlo nasvědčovat tomu, 
že je dítě bito. Strážníci do pěti minut od nahlášení dorazili na místo, kde vy-
slechli ženu nacházející se v inkriminovaném bytě. Ta uvedla, že ani ne dvouletý 
chlapec, kterého má v pěstounské péči usnul a ona šla pověsit prádlo. Chlapec 
se však probudil a začal hlasitě brečet. Dítě bylo v přítomnosti strážníků veselé a 
na jeho těle nebyly nalezeny známky násilí. 

Středočeská policie hledá 
nové policisty a policistky na základní útvary 

DOPRAVNÍ NEHODA Pravděpodobná příčina je nedání přednosti v jízdě.
Dne 6. ledna 2020 došlo na čtyřramenné křižovatce silnice I/38 a místní 

komunikace ulice Jeníkovská v Čáslavi k dopravní nehodě. 
Sedmadvacetiletá řidička vozidla značky Škoda Octavia jela po vedlejší ko-

munikaci ulicí Jeníkovská a nedala přednost v jízdě vozidlu VW Transporte  je-
doucímu po hlavní pozemní komunikaci silnice I/38 ve směru jízdy obec Drobo-
vice. Řidička na uvedené křižovatce odbočovala vlevo. Došlo ke střetu přední 
části vozidla VW Transporter s levým bokem vozidla Škoda Octavia.

Při dopravní nehodě řidička Octavie a čtyřicetiletý řidič z vozidla VW Trans-
porter se spolujezdcem utrpěli lehká zranění. Všechny zraněné osoby byly pře-
vezeny do nemocnice na ošetření. Dechová zkouška u řidičů negativní. Technic-
ká závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna 
ani uplatněna.

Příčiny, okolnosti a míra zavinění této nehody je v šetření.

   

ZAPOMNĚTLIVÝ TATÍNEK
Třiačtyřicetiletý „tatínek“ z Čáslavi od ledna 2012 do prosince 2019 úmysl-

ně a řádně neplatí výživné na své tři děti. Rozsudkem Okresního soudu v Kutné 
Hoře mu bylo určeno platit dohromady na děti výživné ve výši 5 000,- Kč měsíč-
ně. Tímto úmyslně neplní svou zákonnou povinnost vyživovat jiného po dobu 
delší než čtyři měsíce, kdy za uvedené období dluží na výživném částku ve výši 
480.000,- Kč.

Zapomětlivému muži hrozí v případě odsouzení až roční trest odnětí svobo-
dy. 

POHYB OSOBY NA SOUKROMÉM POZEMKU  

RODINA S MALÝM DÍTĚTEM PŘESPÁVALA V AUTOMOBILU

Několik dní před Štědrým dnem bylo základně městské policie oznámeno, 
že na zahradě v jedné z čáslavských ulic, se pohyboval neznámý muž, kterého se 
majitelům domu nepodařilo zadržet. Údajně se mělo jednat o mladíka, který 
sem pravděpodobně přišel za jejich dcerou. Mladá žena se ovšem v tuto dobu v 
domě nenacházela a nic nenasvědčovalo tomu, že by se zde měli sejít.

Následně bylo jednáno s matkou podezřelého, která uvedla, že její syn je 
nesvéprávný, a že se pokusí chlapci domluvit, aby se k domu již nepřibližoval.

Městští strážníci si během pravidelné kontrolní činnosti v ulici Jeníkovská 
poblíž areálu společnosti Inpro všimli odstaveného vozidla, jehož okna byla 
zakrytá látkami. Ve voze, plném špíny a nepořádku, se nacházela žena, muž a 
jejich syn, který tento rok oslaví teprve druhé narozeniny. Venkovní teplota byla 
v tu dobu 3°C. 

Rodiče hlídce sdělili, že v autě přespávají, protože mají spory s rodiči a ne-
mají kam jít. Chlapec měl na sobě dlouhé kalhoty, bundu, čepici a měl špinavý 
obličej. Případ byl k dořešení předán příslušným orgánům.  

Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
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VOZIDLO SE STŘETLO S ELEKTROKOLEM Dechové zkoušky provedené u řidi-
čů byly negativní.

Dne 7. ledna 2020 před devátou hodinou dopoledne  došlo v Čáslavi v  ulici 
Pražská  v místě tříramenné křižovatky k dopravní nehodě. Střetlo se zde osob-
ní motorové vozidlo s cyklistkou. 

Šestačtyřicetiletý muž řídil vozidlo Škoda Fabia po ulici Pražská ve směru od 
centra města a v křižovatce měl v úmyslu odbočit do ulice Emila Picka. Při odbo-
čování vlevo nedal pravděpodobně řidič přednost v jízdě protijedoucí čtyřiaše-
desátileté cyklistce, která řídila elektrokolo značky Crussis po ulici Pražská, ve 
směru k centru města. Došlo ke střetu přední části vozidla Škoda s levou boční 
částí elektrokola. Cyklistka byla z místa dopravní nehody převezena do nemoc-
nice k vyšetření. Ke zranění jiných osob nedošlo. 

Dechová zkoušky, provedené u řidičů hlídkou čáslavských policistů pomocí 
přístroje Dräger, byly negativní. Technická závada, jako příčina dopravní neho-
dy, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. Celková škoda je 20 tisíc 
korun. Příčiny, okolnosti a míra zavinění je v šetření.



Pátek 3. 4. 2020 od 13.00 do 17.00 hodin

Sobota 4. 4. 2020 od 9.00 do 10.00 hodin

Základní škola Čáslav, 
Nám. J. Žižky z Trocnova 182

Tel. 327 312 133

Základní škola Čáslav, Masarykova 357
Tel. 327 313 770

Základní škola Čáslav, Sadová 1756
Tel. 327 315 741

Zápis žáků do 1. tříd základních škol se řídí obecně 
závaznou vyhláškou č. 3/2012, o školských 
obvodech základních škol, která je uveřejněna na 
internetových stránkách městského úřadu 
www.meucaslav.cz.

Konec roku je vždy časem bilancování. A zhodnoce-
ní toho právě skončeného roku 2019 provedené 
Domem zahraniční spolupráce, který administruje 
projekty mezinárodního vzdělávání, přinesl naší 
vyšší odborné škole významné ocenění. V kategorii 
projektů Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání se 
naše škola umístila v šestici nejlepších z více než 80 
vysokých a vyšších odborných škol, které jsou drži-
teli Erasmus Charter for Higher Education.

le.
Předávání Cen Domu zahraniční spolupráce 

proběhlo v prostorách pražské Galerie moderního 
umění DOX+ za účasti zástupců DZS a MŠMT. Bě-
hem slavnostního večera byly postupně představe-
ny vítězné projekty programů Erasmus+, eTwinnin-
g, Euroguidence, CEEPUS a Study in the Czech Re-
public. I když jsme ve finále nakonec zlato nezískali, 
být v jedné řadě s Univerzitou Pardubice, Univerzi-

Dům zahraniční spolupráce na našem projektu tou Palackého Olomouc, VŠE Praha, Vysokou školou 
Erasmus+ ocenil vynikající spolupráci s partnerskou hotelovou a obchodní Praha a VOŠ Caritas Olomouc 
Vyšší odbornou školou Slovenj Gradec, z které pro- (celkový vítěz naší kategorie) byl úžasný pocit. Pocit 
fitují studenti obou škol v rámci svých zahraničních satisfakce za energii, kterou do realizace projektů 
praktických stáží. Další plusové body škola získala za Erasmus vkládáte a pocit pýchy na své studenty  
vzdělávání svých pedagogických pracovníků, které VOŠ, kteří se nebojí pět měsíců pracovat v zahraničí 
probíhá formou stínování pracovních pozic v zahra- a obstojí na výbornou.
ničních podnicích či vzdělávacích institucích. Cílem                           
je aktualizovat obsah odborného vzdělávání na ško-                             Mgr. Pavel Kluh, zástupce ředitelky

ÚSPĚCH VOŠ, SPŠ A OA ČÁSLAV V MEZINÁRODNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
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ZÁPIS DĚTÍ DO  V ČÁSLAVI 
NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

ZŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO  ČÁSLAV
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 

MŠ

Úterý 5. 5. 2020 od 9.00 do 12.00 hodin, 
od 13.00 do 17.00 hodin

Podrobnější informace k zápisu 
do MŠ budou zveřejněny 

v dalších vydáních Čáslavských novin.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, 
Čáslav, Přemysla Otakara II. 938

Vás srdečně zve na den otevřených dveří:
5. 2. 2020 (středa) od 14:00 do 16:30 hod.

Můžete se těšit na komentovaný program, 
kde se dozvíte informace o studiu 
na střední škole, vyšší odborné škole
a o studijních oborech: 
Více informací získáte na www.sps-caslav.cz, 
na tel.: 327 312 611, 
e-mailu: sekretar@sps-caslav.cz

Dětská skupina Holubníček funguje v Čáslavi v Tyršově ulici od listopadu 2019. 
Za dva měsíce provozu si ji mnoho rodičů a dětí oblíbilo a Holubníček od ledna 
doslova praská ve švech. Chodí k nám tolik dětí, že jsme museli přikoupit nový 
nábytek do šatny! 

Maximální kapacitu v jeden okamžik sice máme 12 dětí, ale protože větši-
na z nich k nám nechodí denně, máme jich zaregistrovaných jednou tolik a stří-
dají se. Umožňujeme docházku 2, 3 nebo 5 dní v týdnu buď na celý den, nebo 
půldenní. Momentálně můžeme nabídnout další volná místa pouze odpoled-
ne (v čase od 12:15 do 16:30 hodin). Dopolední termíny jsou zaplněny.

Moc si zájmu rodičů vážíme a děláme maximum pro to, aby u nás byly děti 
šťastné a rozvíjely se! Ode dne, kdy naše dětská skupinka zahájila svůj provoz, 
pozorujeme velký posun dopředu. Dětičky, které k nám pravidelně dochází, si 
zvykly na nové prostředí, nový kolektiv a na to, že jsou bez rodičů. Děti už se 
naprosto přirozeně zapojují do denního programu, který zahrnuje pohybové, 
hudební a tvořivé aktivity, pobyt venku a spontánní i řízené hry.  

         Holubníček

DĚTSKÁ SKUPINA HOLUBNÍČEK 



Rádi bychom ze srdce poděkovali všem, kteří 
přicházejí na geriatrické oddělení naší nemocnice, 
aby potěšili pacienty a zpříjemnili jim dobu pobytu. 
Nezištně věnují svůj čas a kousek sebe těm, kteří 
potřebují povzbudit a potěšit. Vlastně často 
pomohou i personálu.   

nedovolí tančit, srdce plesá. koordinuje Dobrovolnické centrum v Kutné Hoře 
Velice si ceníme spolupráce se Střední zřizované Charitou. Skupina šikovných žen-

odbornou školou pedagogickou Čáslav, která trvá dobrovolnic ušila pro naše pacienty polštářky 
bezmála čtvrtstoletí. Každým rokem zpravidla o mazlíky. 
adventu přicházejí studentky a studenti se svými V předjaří přicházejí na návštěvu děti a tety z 
pedagogy - Mgr. Vrňákovou, Mgr. Pipkovou a Mateřského centra Kopretina s krásnými básnička-

 To hlavně, když k nám zavítá čtyřnohá návštěva, PhDr. Frajerovou, aby nám navodili atmosféru mi a písničkami. Děti jsou bezprostřední a milé. 
psí slečny Star a Amy. Jsou to fenky s canisterapeu- Vánoc svým krásným zpěvem. Nebo přiběhnou Setkání dvou generací chytá za srdce. 
tickým výcvikem, přicházejí s paničkou Ing. Ne- přistrojeni za čertíky, andílky a Mikuláše a nadělují Velmi děkujeme také PhDr. Vaněčkové za 
zmeškalovou každý týden a věřte, že dokáží rozra- pacientům dobrůtky připravené naší kuchyní. zajímavou přednášku o vánočních zvycích na 
dostnit a ulevit od trápení. Nejraději mají pohlazení, Studenti Gymnázia a SOŠPG také v rámci Čáslavsku. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o 
ale piškotkem nepohrdnou. dobrovolnického programu přicházejí ve svém našem kraji, a tak se už těšíme na přednášku jarní.

Několikrát do roka přichází pan Soukup zahrát volném čase za pacienty dětského a geriatrického 
nám „tu naši” na harmoniku. Zavzpomínáme si na odd. jako společníci. Předčítají jim, hrají s nimi hry, 
zábavy a plesy, zazpíváme, a i když nám zdraví povídají si, přinášejí nové podněty.. Tuto činnost 

Geriatrické oddělení 
       Městské nemocnice Čáslav

GERIATRICKÉ ODDĚLENÍ DĚKUJE ZA ROZDÁVÁNÍ RADOSTI
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Říká se, že čas vánočních svátků je čas kouzel a 
splněných přání. V dospělosti už asi na kouzla a čáry 
nevěříme. Ale přání ať už vyslovená či nevyslovená 
zůstávají. Někdy postačí jen úsměv nebo projev 
lidskosti k našim bližním, abychom měli pocit, že 
vánoční čas je skutečně výjimečný.  A my takový 
výjimečný projev lidské sounáležitosti během 
vánočních svátků díky paní Renátě Daňkové, Aničce 
Daňkové a Janě Prausové zažili. 

Tyto dámy navštívily některé z našich osamoce-
ných klientů a přinesly sebou nejen dárky s cukro-
vím a vánočním přáním, ale především úsměvy a 
pozornost, kterou našim klientům věnovaly. Bylo to 
krásné, vánoční a lidské gesto, které dokazuje, že ne 
všem jsou osudy našich bližních lhostejné.

Za celý tým „ANIMY“ děkujeme za jejich 
„lidskost“ a moc bychom si přáli, aby se toto 
výjimečné gesto stalo tradicí.

                                                          Anima Čáslav

DOBROVOLNICE ZPŘÍJEMNILY 
VÁNOČNÍ SVÁTKY KLIENTŮM 
ANIMY 

V Čáslavi bylo v rámci letošní celorepublikové Kč více než v loňském roce. Do města se 4. ledna 
Tříkrálové sbírky vybráno 46 146 Kč, což je o 3 664 vydalo osm skupinek Tří králů, které zajistilo 

centrum Domek pod vedením 
paní Radmily Fedory.

Díky výtěžku bude podpo-
řen například provoz Dobrovol-
nického centra, které koordi-
nuje práci dobrovolníků v 
nemocnicích, domovech pro 
seniory a střediscích charity 
nebo budou zajištěny příměst-
ské tábory Rodinného centra 
Kopretina a další dobročinné 
účely nejen v Čáslavi. Oblastní 
charita Kutná Hora, která 
sbírku organizovala na Kutno-
horsku, Čáslavsku a Poděbrad-
sku, děkuje za podporu.  JN

TŘI KRÁLOVÉ V ČÁSLAVI VYBRALI 46 146 KORUN

Maxmilián Hahn je prvním miminkem narozeným v 
čáslavské porodnici v roce 2020. 

Maxmilián se narodil 1. ledna 2020 v 7:05 
hodin. Po narození vážil 2800 gramů a měřil           
49 centimetrů. Na chlapečka a jeho maminku 
Andreu Zajícovou  čekal doma ve Velkém Oseku 
tatínek Michal Hahn. Rodina si podle slov matky 
Andrey vybrala čáslavskou nemocnici na základě 
dobrých referencí a s péčí lékařů byla sama spoko-
jená. 

Maxmiliána 2. ledna v nemocnici navštívil  také 
starosta města JUDr. Vlastislav Málek. 

              JN

PRVNÍ MIMINKO NAROZENÉ 
V ČÁSLAVSKÉ PORODNICI V NOVÉM ROCE



Revolution Train na čáslavském vlakovém nádraží 
vyprávěl skutečný příběh o drogové závislosti 7. říj-
na 2019. 

Protidrogový vlak Revolution Train představuje 
varovně vztyčený ukazováček nejen pro mládež, 
která se častěji a snadněji dostává do kontaktu         
s návykovými látky, ale také pro jejich rodiče, kteří 
na své děti v tomto ohledu působí a ovlivňují jejich 
vztah k alkoholu, nikotinu a dalším psychotropním 
látkám. 

Jedná se o projekt, který moderní formou po-
mocí 
poukazuje na negativní dopady drog.   

v rámci programu. Na dotazník celkem odpovědě-
lo 224 respondentů. Většina, 209 (93,3 %) byla ve 
věku 13 až 15 let. Průměrný věk byl 13,8 let. Dotaz-
níky byly statisticky zpracovány a jejich celkové 
vyhodnocení si můžete přečíst níže.

Cílem dlouhodobého sběru dat je mapování 
rozsahu užívání návykových látek a získávání rele-
vantních informací o faktorech podněcujících rizi-
kové chování. Nástrojem k naplnění tohoto cíle je 
vytvoření a udržování co nejrozsáhlejší databáze, 
díky níž budou známé aktuální údaje z jednotlivých 

čtyř kinosálů a osmi interaktivních místností, regionů, a bude možné s nimi dále pracovat. Data 
získaná prostřednictvím strukturovaného dotazní-

Během akce byly mládeži rozdány anonymní ku dále umožňují rozvoj návazných preventivních 
dotazníky. Sběr dat se odehrával přímo v prosto- programů.
rech Protidrogového vlaku REVOLUTION TRAIN    w e b :  

 

                                                                      
  NCwww.revolutiontrain.cz/v2/
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• 37,05 % respondentů ve svém volném čase sportuje skoro každý den.
• Téměř každý den se večer chodí bavit 2,68 % respondentů.
• 16,52 % respondentů uvedlo, že se každý den nudí.
• Nejvíce navštěvovanými jsou ze 73,38 % sportovní kroužky.
• Nejčastějším důvodem, proč respondenti nenavštěvují žádný kroužek je 
skutečnost, že nemají čas, a to ve 37,88 %.

VOLNÝ ČAS 
A KROUŽKY

• První zkušenost s kouřením již má 52,68 % respondentů.
• Z grafů výše můžeme vyčíst, že nejčastější věk, ve kterém žáci a studenti 
ze škol ve městě Čáslav začínají mít zkušenosti s tabákovými výrobky, je již 
okolo 13. roku. 
• Každodenní kuřáci vykouří nejčastěji jednu, tři, šest nebo deset cigaret 
denně, a to ve 4 (3,39 %) případech.
• Co se týče motivace k první zkušenosti s cigaretou, jasně převažuje 
zvědavost, následuje kontakt s kamarády a zábava.
• Nejčastěji dostanou respondenti svou první cigaretu od kamarádů.

TABÁKOVÉ 
VÝROBKY

• Alkohol již zkusilo 85,27 % respondentů.
• Jednou až pětkrát za poslední týden pilo alkohol 16,96 % respondentů.
• První zkušenosti s alkoholem bývají nejčastější ve 12 letech.
• Respondenti mají nejčastěji první zkušenost s pivem, a to v 73,82 %.
• Jako motivace pro první zkušenost s alkoholem je nejvíce uváděna 
zvědavost, poté rodina a následně zábava.
• Nejčastěji dostanou respondenti svůj první alkohol od rodiny.

ALKOHOL

• Nejčastější věk pro první vyzkoušení marihuany ve městě Čáslav je 15 let.
• Pro 28,57 % respondentů je sehnání marihuany lehké až velmi lehké.
• Zkušenost s marihuanou jednou a vícekrát má 8,48 % respondentů, 
přičemž průměrný věk všech respondentů je pouze 13,8 let.

MARIHUANA

• U situace, kde se respondenti rozhodují, zda si vezmou nabídnutou 
cigaretu, odpovědělo 81,7 % účastníků, že ne.
• Co se týče respondentů, kteří denně kouří, v této situaci 10,71 % zaškrtlo, 
že neví, zda by si cigaretu vzali a 7,14 % zaškrtlo, že si cigaretu nevezmou.
• Na otázku: „Myslíš si, že budeš za dva roky kouřit?" odpovědělo 70,54 % 
respondentů, že ne. Z kuřáků, kteří každý den kouří, takto odpovědělo 
14,29 %.
• 53,13 % respondentů uvedlo, že kouření trávy má velká rizika.• 99,11 % 
respondentů by nenasedlo do auta s řidičem pod vlivem alkoholu či 
marihuany.• 85,71 % žáků a studentů uvedlo, že má Vilém u policejního 
výslechu říct pravdu (Vilém je dealer drog, má říci kam schoval drogy).

SPONTÁNNÍ 
REAKCE 

NA OTÁZKY 
V RÁMCI 

PROGRAMU

• Celkově účastníci hodnotili program výborně v 76,79 %.
• 80,8 % žáků a studentů by program doporučilo kamarádům a známým.
• 71,43 % respondentů, kteří již navštívili i jiný protidrogový program, 
odpovědělo, že se v tomto programu dozvědělo více informací.

HODNOCENÍ
PROGRAMU
REVOLUTION

TRAIN

PROTIDROGOVÝ REVOLUTION TRAIN VYHODNOTIL DOTAZNÍKY
Výsledky sběru dat pro Čáslav



Martin Horský se narodil v roce 1976 v Kutné Hoře. reprezentantem. Dařilo se mi umísťovat se na me- Tak jako dokážu být v určitých situacích klidný, 
SZeŠ v Čáslavi ukončil v roce 1994. Poté, co se zde dailových pozicích, jak v tuzemsku – tak v zahraničí. tak jindy naprosto podlehnu emocím. Každý zápas 
usadil se svojí rodinou, se začal aktivně zapojovat ve Přesto to pro mě byl rok poslední. Bylo mi sedmnáct svého svěřence prožívám. Někdy přicházejí tak do-
veřejném prostoru jako trenér oddílu juda a násled- a měl jsem pocit, že mi patří svět. Mladý kluk, který jemné chvíle, že se neubráním slzám. Velmi těžce 
ně v komunální politice – ve sportovní komisi. S ny- ještě potřeboval lekci pokory. Ta přišla hned na mis- nesu ztrátu dlouhodobě vedeného svěřence nebo 
nějším panem starostou založili spolek Čáslav pro trovství České republiky, kde jsem byl favoritem – jeho neúspěchy – nejen na žíněnce, ale i v životě. 
všechny, v současné době zastává funkci místosta- ale naprosto neskromným. V jednom zápase jsem Jsme spolu každý den, a tak je vazba silná. Vždy jsem 
rosty. podcenil neznámého závodníka a tzv. jsem upadl. chtěl mít hodně dětí a tohle je vlastně splnění mého 

K loňským Vánocům dostal pozdrav od svého To mi zastavilo cestu ke zlatu a mohl jsem bojovat snu.
svěřence, mistra Evropy a světa Adama Kopeckého: pouze o bronz. Ten jsem získal. Druhá událost se Prvním odchovancem předaným do národní 
„Ahoj, Martine, ty jsi mi jako první dal příležitost stala během přípravy na mistrovství Evropy. Zranil reprezentace byl můj syn Matěj Horský, na něj navá-
podívat se na větší turnaje, jako je Budapešť, Varša- jsem si ošklivě koleno. Ale moje paličatost mi nedo- zal Martin Šedivý a následně Andrea Prausová. Do 
va, Koroška ... Objížděl jsi se mnou turnaje, věnoval volila účast na mistrovství vzdát. V zápase s rakous- Čáslavi přivezli ale i další děvčata a chlapci mnoho 
se mi – můj rozvoj jsi nejvíce ovlivnil ty – a moc si kým závodníkem mi zraněné koleno povolilo a šel medailí. Loni jich bylo 5 z mistrovství republiky a 
toho vážím. Adam“ jsem k zemi. Odjížděl jsem naštvaný s devátým mís- první místo v celoroční soutěži oddílů Polabské ligy.

tem.

Odmalička lyžuji; zažívám nádherný pocit v car- Ten zásadní moment se stal až v září 1994, kdy Adama Kopeckého. Všiml jsem si ho na jednom 
vingovém oblouku, nebo když se ve vysoké rychlosti mi kluboví trenéři oznámili, že končí a předávají mi krajském soustředění a byl jsem si hned jistý, že z 
s nadšením vrhám do volného terénu mezi skály a oddíl. Teď vím, že jsem to neměl přijmout. Ale něj bude šampion. Adam je neskutečně cílevědo-
stromy. Vždy jsem dobře běhal, skákal, měl jsem rád upřednostnil jsem tým před svou závodní kariérou, mý, pokorný a skvělý kluk. Vybírali jsme pro něj vyso-
atletiku. Vedle karate jsem zkoušel kickbox, thai stal se ze mě trenér dříve, než nastal správný čas. ce ceněné soutěže a kempy, aby se tam otrkal a upo-
box, smíšené bojové umění. Moc mě baví lezectví, Ovšem každá mince má svůj rub a líc. Díky tomu vše- zornil na sebe. Povedlo se. Adam startoval na „A“ 
vysokohorská turistika – na horách jsem blíž k nebi a mu jsem dnes trenér těch nejúžasnějších dětí v na- turnaji a hned bodoval. Tento rok vyhrál Mistra Evro-
šťastnější. Před dvěma lety jsem s přáteli stanul na šem krásném městě. Věci se dějí tak, jak mají. py a vzápětí přidal i Mistra světa, to jsem prostě štěs-
vrcholu Mont Blancu. Byla to naprostá pecka. Právě tím brečel. Na mezinárodním kempu v Nymburce 
i proto, že jsem si při výstupu sáhl skoro až na své jsem si kdysi všiml u závodníka z Ázerbájdžánu nové-
dno. Příležitostně prolézám všechny jeskyně a doly, V čáslavském klubu je nyní aktuálně sedm tré- ho provedení korejské kata gurumy. Věděl jsem, že 
zbožňuji adrenalinové sporty – včetně toho neuvě- ninkových skupin, celkový počet představuje asi přesně tohle Adamovi sedne. Následně jsme to pilo-
řitelného pocitu zalehlé silniční motorky. dvě stě aktivních členů. Největší tréninkové zatížení vali. Dnes to je Adamova silná zbraň. Adam se v pro-

mají dorostenci, kteří trénují v objemu devíti trénin- sinci připravoval v Japonsku a v lednu ho čeká pří-
Věnoval jsem se také westernovému jezdectví s kových jednotek týdně, z toho třikrát dvoufázově a prava v Koreji.

mým krásným strakatým koněm, jmenoval se Me- dvakrát v podobě regenerace. Tréninkové zatížení 
gret Dandy Dream. Bylo to nádherné období. Ale se mění dle přípravného či závodního období.
neměl jsem pro něj dostatek času právě kvůli své 
životní lásce judu. Přímo v Čáslavi jsem hlavní trenér oddílu a men-

tor nyní již mých odchovanců, kteří mi výrazně tre-
Judo je komplexní sport. Je pohybově rozmani- nérsky pomáhají s mladšími roční-

té a sportovní příprava musí být všestranná – slože- ky. Moc rád trénuji malé děti, ale 
ná z mnoha disciplín. Nemám rád všednost a ustr- specializuji se zejména na starší 
nutí. V judu zažívám stále nové podněty, pořád se žáky a dorost. Jsem také profesio-
učím. Zdaleka nejde jen o fyzickou stránku, ale nální trenér Českého svazu juda s 
zejména o duševní rozvoj. Má „bílá láska“ mě učí přiděleným Sportovním středis-
vstávat po každém pádu – a to doslova. Judo je kem, které je umístěné právě k 
ohromná dřina. Ostrý trénink končí stavem, který je nám do Čáslavi. Zastávám post 
blízký sebezničení, bez tohoto pocitu bych odcházel předsedy Krajského svazu juda 
z tělocvičny nespokojený. Dobré pochopení princi- Středočeského kraje, kde ze své 
pu a systému juda vychovává v jedinci bojovníka – s pozice zabezpečuji s realizačním 
respektem a úctou k sobě, k přátelům, zároveň i k týmem chod kraje, ale také vedu s 
soupeřům. trenérkou Lucií Chytrou krajskou 

reprezentaci.
V deseti letech jsem kráčel po chodbě ZŠ Ka- Každý den vstávám lehce po 

menná Stezka a uviděl náborový leták na judo. páté. Jdu na trénink s dětmi nebo 
Dodnes si ten pocit pamatuji. Vůbec jsem netušil, do práce na radnici. Z kanceláře 
co judo je, ale přesně jsem věděl, že tohle chci. Úpo- přijíždím rovnou na tréninky, po 
lový sport jsem měl v krvi díky svému dědečkovi, trénincích pravidelně pracuji z 
který byl olympionikem v řeckořímském zápase. Na domova a končím kolem půlnoci. 
nábor v Kutné Hoře (v roce 1986) přišlo dvě stě dětí. Drtivou většinu víkendů jsem na 
Nakonec jsem v oddíle z těch osmdesáti, co vybrali, závodech nebo soustředěních. 
postupem času zůstal sám. Byl jsem v osmé třídě ZŠ, Dovolená mi jen tak tak pokryje 
bylo mi 13 let a měli jsme tři tréninky týdně. Připa- všechna soustředění, která větši-
dalo mi to málo – a tak jsem sám sobě naordinoval nou i sám pořádám. Volno anebo 
týdně tréninků dvanáct. Trénoval jsem dvoufázově, klasická dovolená do mého har-
šest dní v týdnu, tak jsem byl naprosto spokojený. monogramu nepatří. Nestěžuji si, 

je to má volba.

V roce 1993 jsem byl dorosteneckým národním 

Martine, zdá se, že sport je tvoje celoživotní Co považuješ v současné době za největší tre-
náplň. Jaká byla tvoje sportovní cesta? Přišel zlom v tvé sportovní kariéře? nérský úspěch, na kterém ses podílel?

Jak trénujete, kolik máte oddílů? Jak to všechno 
probíhá? 

To je dost široký sportovní záběr.

Každý člověk zažívá v životě určité zlomy, dá se 
říct, že stojí na „osudové“ křižovatce a jeho život se 

V čem spočívá tvoje práce? mění. Mnohdy ty předěly nebývají dobrovolné. V 
tvém případě tě zraněné koleno „nepustilo“ k vítěz-

Proč zrovna judo? ství, tvoji trenéři náhle „opustili“ oddíl – a ty jsi byl 

Kdy ses potkal s tímto sportem poprvé? 

To je opravdu velká síla, která tě k judu přivedla. 
Obdivuhodná vytrvalost a nadšení. Co považuješ za Jak prožíváš se svými svěřenci 
vrchol své sportovní kariéry? úspěchy? Kdo jsou tví nejlepší žá-

ci?

STÁLE NA PLNÝ PLYN

místostarosta Martin Horský
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postaven před rozhodnutí dát přednost sobě nebo Tomu dobře rozumím. Když se ohlédnu já za Kam, Martine, kráčíš?
družstvu… Takových momentů by každý z nás mohl svým životem, vidím období, kdy jsem dělala hlou-
z vlastní zkušenosti vzpomenout určitě několik. posti, ale ta doba byla patrně užitečná k tomu, 

abych pochopila, že mohu vidět sebe a svět jinak. 
Možná to máš podobně. Teď jsi v roli místostarosty. 
To je důležitá pozice ve veřejném životě; pro město 
jsi, když použiji sportovní slovník, jedním z lídrů tý-
mu.

Jaké jsou teď priority?

Lekce, které ti judo udělilo, teď to 
myslím samozřejmě s lehkou nadsáz-
kou, z tebe vytvořily obětavého a ak-
tivního hráče nejen na tatami, ale i tý-
mového spoluhráče.

Co by sis přál do nového roku 2020?

Kdysi jsem si myslel, že po mně musí zůstat ob-
rovské dílo, třeba továrna – osobní monument. Ale 

Někdy se mi zdá, že do určitého věku žijeme – stavby se často stávají zbořeništi bez duše. Trvalo mi 
dalo by se říci – nevědomě, prostě děláme, co nás roky, než jsem pochopil, že mou „továrnou“ jsou mé 
napadne, někdy taky blbosti, a vůbec neuvažujeme judistické děti. Předávání pochodně, kterou mi na 
o smyslu svého chování. I já jsem žil velmi spontán- určitý, vymezený čas svěřili zase moji trenéři.
ně a nepřemýšlel jsem o životě s nadhledem. Ale Na radnici jsem se za první rok naučil, že „moc“ 
tyhle proměny přicházely a já jsem čím dál víc cítil, Ano, to byl a dosud je velký zlom v mém životě. nabízí dvě možnosti. Buď se jí necháte opájet a za-
že jsem taky součást kolektivu a cokoli, co dělám, Začal jsem si uvědomovat, jak důležité je hrát i ve čnete hrát „one man show“ bez sebereflexe, anebo 
iniciuji; to, jak se chovám, vyvolává nějaké reakce a veřejném životě fér a že nikdo za nás neudělá z měs- si uvědomíte, že je darem, prostřednictvím něhož 
za vše cítím daleko větší zodpovědnost. ta bezproblémové místo, v kterém se všichni budou lze realizovat myšlenky nejen své, ale především 

mít dobře. Že je potřeba vstoupit do odborníků v jednotlivých oborech, ve prospěch na-
veřejného života, a ne sedět doma a šeho města. Musíte přijmout odpovědnost za každé 
nadávat. Že je potřeba zajímat se o rozhodnutí, které uděláte s vědomím, že nikdy se 
společný život, dobře spravovat maje- nelze zavděčit všem – a vy jste se rozhodli ve pro-
tek, být transparentní, otevřený… spěch většiny. 
Nejde to samo a nejde to jednoduše. 
Lidi se zlobí, když se něco nepovede. Čekají nás zásadní rekonstrukce na Valech, ve 
Někdy se zlobí právem, ale nikdo není vnitroblocích, v parcích a přístupu k zeleni všeobec-
neomylný. Jindy se zlobí, protože ne- ně. Musíme zajistit masivnější výstavbu bytů a k 
mají úplné informace o podstatě pro- nim napojené infrastruktury a v neposlední řadě – 
blému. Pak by důvod ke zlobě rychle zachování nemocnice. Mám pocit, že mnoho obča-
zmizel. nů si neuvědomuje, jak obrovská je problematika s 

doměřením poplatků za ukládání odpadu na sklád-
ku, tato kauza přesahuje rámec našeho města. Neu-
vádím zde výčet klasické údržby, která je přirozenou 
součástí každodenní péče o veřejný prostor. Příjem 
finančních prostředků je omezený, proto je potřeba 

Ano, bez lidí kolem to nejde – to je velmi dobře zvažovat další provozně ztrátové stav-
taky důvod, proč bych rád poděkoval by, které zatěžují městský rozpočet nejen provozní 
všem kolegům a blízkým z mých reali- ztrátou, ale také následnou údržbou. Hledáme a 
začních týmů, své rodině za pomoc, vytváříme další zdroje příjmů. Nejsou to kroky, kte-
podporu a také trpělivost. Bez nich ré lze vidět hned, ale mají systematický vývoj, jehož 
bych nic takového nezvládl a nedoká- výsledky se projeví v následných měsících, rocích. 
zal. Dnes za mě vede řadu tréninků 
Matěj, samozřejmě si uvědomuji, že se Mám neskromné přání. Opravdu bych si přál, 
ve svých devatenácti letech musí stále abychom se mohli všichni stát týmovými hráči a 
učit, ale ten dar má daný – to je to, s hráli poctivě v dresu města Čáslav. Myslím, že lze 
čím se musíte narodit; jako i já jsem komunikovat a domlouvat se v klidu. Bez agrese a 
„dostal“ úpol od svého dědečka. A to- podrazů nacházet společná řešení.
hle jsem si taky uvědomil. Že svým dě-
tem předáváme své talenty, ale i měs-
to, zemi – a ony pokračují dál a dál. 

                     
                                 Rozhovor zaznamenala 

           Kamila Ženatá
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás jménem vedení města přivítal v Novém roce 2020. Popřál Vám, aby tento 

rok byl pro Vás naplněn pohodou, pevným zdravím, láskou a štěstím.
Chtěl bych Vám tímto poděkovat za většinové respektování nové obecně závazné vyhlášky 

upravující používání zábavní pyrotechniky, za Vaší vzájemnou ohleduplnost a vstřícnost.
Vnímám, že se nám společně podařil vytvořit kompromis, kdy jsme svátky prožili v klidu a 

zároveň si na plném náměstí užili novoroční městský ohňostroj. 
     

                          S přáním hezkých dnů, Martin Horský, místostarosta města

PODĚKOVÁNÍ MÍSTOSTAROSTY MARTINA HORSKÉHO



Dovede si vůbec dneska ještě někdo představit, jak 
vypadaly běžné venkovské nebo i mnohé příměst-
ské zahrady a zahrádky tak před sto, stopadesáti 
lety...? Možná se kdysi s jejich posledními už dožíva-
jícími zbytky občas setkávali nynější sedmdesátníci, 
vzácněji i šedesátníci. Zejména pokud jim bylo v ra-
ném mládí dáno štěstí prožít alespoň jedny jediné 
letní prázdniny u babičky a dědy na venkově. Tam 
staré zahrádky přece jen přežívaly déle než ve měs-
tech. Určitě se jim i po letech tu a tam z hlubin pamě-
ti vynoří ty malé domácí ráje za dřevěnými ploty z 
planěk. Pro ty, kterým bylo tehdy tak kolem šesti 
sedmi let, to bývalo až trochu dobrodružné setkání; 
bujně kypící rostlinstvo, bzukot včel a vypasených 
čmeláků i nejrůznější hmyzí žoužele. Vzpomenou 
na babičkou či tetou pečlivě okopané záhony mrk-
ve, petržele, pažitky, na voňavý kopr, česnek, pichla-
vé listy okurek... a to vše navíc rámované květy flo-
xů, začasté i růžemi, na bíle svítící šperk zvaný lilie, 
jako kvočnu načechranou pivoňku, jiřiny, chryzan-
témy pěstované na čas dušiček. U branky bývaly 
popínavé růžičky, u plotu mnohdy slunečnice, v kou-
tech jasmíny, šeříky. Kopretiny tu ale moc nebývaly. 
Těch rostly mraky na loukách, mezích, v příkopech 
podél cest.

beské se s nimi ale rychle vypořádalo. Všechny ty sí, určitě by to ještě pěkných pár let vydrželo. Jenže 
sýkorky, pěnice, brhlíci, vlaštovky, rehkové, červen- klima je potvora. Dělá si co chce (vždycky to tak děla-
ky, datlové a kdoví kteří ještě, mívali docela apetit. lo) a tak z dějin víme, někdy z čista jasna začne šetřit 
Aby ne – krmili mláďata. Jiní zase zobali semínka vodou a skoro neprší, jindy se zase moc oteplí nebo 
plevelů a tak se všechno udržovalo v jakési žádoucí naopak ochladí nebo nastanou povodně... Klima 
rovnováze. Občasný výkyv se obvykle záhy vyrov- navíc bývá hravé, takže vždy dovedlo spojovat coko-
nal. Pokud ovšem nešlo o počasí. li s čímkoli, třeba sucho s chladem či horko s vlhkem 

Pak nastala změna. Zdánlivě pomalá, téměř a taky to umělo všechno pěkně kombinovat a stří-
plíživě se rozlézající po krajině a prosakující i do vsí a dat – tu pomalu, tu rychle. Na čase mu nikdy nezále-
měst. Mizely meze, z políček se stávaly skoro nepře- želo, někdy trápilo jen chvilku (třeba tak deset, dva-
hledné lány a s nimi zanikaly i mnohé cesty s aleje- cet let), jindy celé století. Lidstvo už zažilo jeho roz-
mi, remízky, sady. Jen kolem Čáslavi co bývalo sadů! marů hodně; někdy taková nepřízeň trvala i půl tisí-
Na venkově se z někdejších hospodářství stávaly ciletí.
rodinné domy, často až vily, ze stodol garáže, z chlé- Zdá se, že něco podobného nám chystá i nyní. 
vů obytné místnosti. A zahrádky? I ty byly nahraze- Před několika roky seslalo čas teplý a suchý. A nějak 
ny - většinou zdařilejšími či méně zdařilými napodo- s tím nemíní přestat. Inu, jak už bylo řečeno – dělá si 
beninami parků. Rovný, krátce střižený trávník, mís- co chce. Vždycky to tak dělalo.
to ovocných stromů různé okrasné dřeviny, nejra- Vždycky? Ale ano – kronika času o tom vypovídá 
ději cizokrajné, stejně tak květiny. Na hmyz postřiky, dostatečně. Dnes lidé, kteří si už konečně povšimli, 
do půdy umělá hnojiva, dlážděné pěšinky. že je jim v jejich betonových džunglích nějak moc 

Zapomenout nelze ani na ohromné a tedy nále- horko a že za okénky jejich automobilů se krásně 
žitě těžké mechanismy na polích či ohromné plochy romantické scenérie lesů mění na neestetické, zrza-
jedné jediné plodiny. Dnes se tomu říká monokul- vě nahnědlé skvrny, začínají   tušit, že je opravdu asi 
tury. Totéž postihlo lesy. I když dlužno říci, že lesní (!) něco v nepořádku. Mnozí i vidí, že ubývají nejen 
monokultury jsou dědictvím časů poněkud starších. stromy, ale i ptáci, hmyz a spousta zvířátek, že mizí 

Nemá samozřejmě smysl vypočítávat, s čím Jejich počátky je možno dohledat už na konci 18. studánky i potůčky, že hlína na polích je nějaká po-
vším se návštěvník někdejší zahrady mohl setkávat století s prvními záchvěvy průmyslu. Do té doby růz- divná a že louky už nejsou tak barevně strakaté, jako 
a těšit. To místečko bylo prostě ráj. Maličký ráj, kro- né druhy stromů rostly tam, kde jim svědčilo. na obrazech starších malířů. A rodí se v nich obavy. 
pený potem žen a děvčat o něj pečujících, ráj prozá- Vytratily se i králikárny, slepičky, husy. Natož Strach, že se něco bortí. Z něho pak pocit, že za to 
řený jejich úsměvy a sluncem; byl to kousek šťast- pak kozy či prasata. S nimi zahrádkám vyschnul i všechno může ten jejich umělý svět. Neboli oni sa-
ného poklidu cukrovaného ptačím zpěvem, odděle- zdroj přirozeného organického hnojiva. Skoro nikde mi.
ný od okolního světa. Místo ohrazené a vyhrazené nic nekokrhalo, nekejhalo, nezapáchalo. Paráda. Jiní zase taková obvinění s výsměchem odmíta-
lidské radosti, oáza útěchy. Uspokojení nad vlast- Klid. Bazén. Odpočinek. Zahrada se stala prestižní jí. Mluví o hysterii a planém strachu.
ním dílem, nad krásou života. vizitkou. Obdobně i stále větší a luxusnější auta. To V jednom ti druzí pravdu mají. Strach opravdu 

Zahrádka se prostě odedávna vnímala jako las- nebylo a není o potřebě. To je úplně o něčem jiném. bývá špatný rádce a navigátor. Až příliš často dokáže 
kavá dlaň, štědře nabízející nejen spoustu vítaného Jistě, pro historii nic nového. Připomeňme – čím udělat z dobrého špatné a naopak. Smete vinu i nevi-
obohacení kuchyně, ale i pohlazení srdíčka a duše. bohatší šlechtic, tím více koní před kočárem a větší nu na jednu hromadu a když tak udělá smetí ze vše-
Bývala i vyhledávaným zátiším pro první polibky a a upravenější parky kolem zámku. Neboli zase ho, napáchá víc škody než užitku. Zeptejme se proto 
nesmělá pohlazení, pro chvíle odpočinku za teplých prestiž. Kdo ví, že to slovo vzniklo z latinského raději svědka nestranného, který ale odpovídá jen 
letních večerů, pro bdělé sny o štěstí. Prostě se stá- praestigiae, což v překladu znamená... mámení? tomu, kdo je ochotný mu naslouchat. Svědka jmé-
vala i konejšivou náručí, které je člověku také třeba. Všechno tohle a mnohé další se odehrálo bě- nem historie.
Užitečnou však byla i jiným tvorům, nejen člověku. hem posledních padesáti, šedesáti let. Pro člověka Co říká o klimatických změnách?
Žila tu hojnost ptáků, slétajících se k nelibosti hos- doba dlouhá, pro přírodu mžik. Asi jako když tělem Odpověď je poměrně jasná – klima se v minu-
podyněk na hostinu do korun ovocných stromů, živého tvora proletí kulka z pušky. Než mozek stačí losti měnilo docela často. I v dobách, kdy nic z toho, 
případně na záhony, kde je obvykle lákaly malé klíčí- vyhodnotit situaci, je život... nu, buďme umírnění a čím lidstvo vládne teď, vůbec nebylo. Klimatickou 
cí rostlinky či sazeničky. Spoušť po sobě nechávali i řekněme jen – na kolenou. změnu zažili už lidé našeho typu, kteří přišli na ev-
brouci a různé bzučící potvůrky, po jejichž náletech Dlouho, tedy dlouho z hlediska lidského, to fun- ropský kontinent v době, od které nás dělí o něco 
se objevovaly invaze housenek. Hojné ptactvo ne- govalo báječně. Kdyby se do toho nenavrtalo poča- víc, než 40.000 let. Přestože dokázali vytvořit své-

bytnou kulturu, hodnou tohoto pojmenování, která 
přírodě neškodila a vzkvétala zhruba v období mezi 
třiceti až dvaceti tisíci lety před Kristem, tedy neu-
věřitelných deset tisíc let, o čemž vypráví spousty 
archeologických nalezišť, u nás například na jižní 
Moravě, klimatická změna je zlikvidovala. Přišla v 
podobě (zatím) poslední doby ledové a to v takové 
síle, že se střední Evropa úplně vylidnila.

Někdy 16.000 let před Kristem začaly ledovce 
zvolna ustupovat a dokonce se oteplilo natolik, že 
nehostinnou tundru vystřídaly husté lesy. Lze tak 
soudit hlavně dle dochovaných pylů tehdy rostou-
cích bylin i stromů. Lidí tu v těch dobách mnoho ne-
bývalo a přesto někdy kolem r. 13.000 před Kristem 
nastal další klimatický malér. Zhruba mezi 14 až 11 
tisíci lety před Kristem se opět citelně ochladilo. 
Ledovec se sice v budoucích Čechách neobjevil, ale i 
tak průměrná roční teplota kolem 4°C změnila kraji-
nu na studenou a navíc vyschlou step. Poté se teplo 
a déšť zvolna vracely a s nimi i vegetace. Podle něk- 
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terých ukazatelů bylo dokonce tepleji než dnes. Asi 
tak 5.000 let před Kristem nastal ve střední Evropě 
čas zemědělců. Klima jim bylo příznivě nakloněno – 
vědci se sice přou o výši tehdejších teplot, ale sho-
dují se, že bylo opravdu horko – průměrně o 2 až 
3,5°C větší oproti současnosti. Navíc hodně pršelo – 
údajně o 50 až 70% intenzivněji než třeba ve dvacá-
tém století.

Někdy mezi roky 1.200 až 1.000 před Kristem si 
klima s živou přírodou a samozřejmě i s lidmi opět 
krutě zahrálo. Dnes se tomu říká „lužická ekologická 
katastrofa“ podle tak zvané lužické kultury, která 
zaujímala značnou část střední Evropy a sahala až 
na západní Ukrajinu. Archeologické a jiné výzkumy 
ukazují, že šlo o náhlou změnu počasí, která ovlivni-
la veškerý život opravdu dramaticky. Velmi suchá a 
teplá léta a značně studené a rovněž suché zimy 
ničily stromy i byliny. Krajina se odlesnila, v řekách 
skoro nebyla voda. Pokud uvážíme, že v oněch ča-
sech už lidstvo dosáhlo nejen značného počtu, ale 
vytvořilo i četné a značně vyspělé civilizace, zejmé-
na ve východním středomoří (Egypt, Mykény, říše 
Chetitů), pak ho musela tato nepřízeň zasáhnout 
více než citelně. A také se tak stalo. Nedostatek vo-
dy a s ním ruku v ruce jdoucí hlad vyvolaly nedozír- dlouhodobou charakteristiku tehdejšího počasí svého typu partner, který musí mít i svoji svobodu   
nou migrační vlnu. Pod náporem zoufalých lidí nijak neovlivnily. a stala se služebníkem. Lidé z ní udělali poddaného 
padly (krom Egypta) všechny tehdejší říše. Dobře Klima si tedy opravdu vždy dělalo co chtělo a z a nevolníka, z něhož je nutno vyždímat, co se dá. 
organizované státy se skvělými městy a vycvičenou pohledu dějin nejsou jeho změny, třeba i k životu Pak se přišlo na to, že ho není třeba ani krmit, že lze 
armádou. A nebylo to jen Středomoří, obdobné nelítostné a kruté, ničím neobvyklým a výjimeč- jeho výkonnost udržovat různými chemickými 
nájezdy zažívala také Indie (vpád Árjů) a Čína. Svět ným. Člověk opravdu, obrazně řečeno, větru a dešti látkami. Posléze jeho měkké kypré tělo stiskla 
se topil v krvi prvního stěhování národů. neporoučí. svěrací kazajka ocelových pásů a ohromných 

Od roku 1.000 zhruba do r. 775 před Kristem Něco jiného je ale vztah člověka k přírodě živé. pneumatik extrémně těžkých strojů. Tím byla půda 
bylo počasí celkem normální. Pak nastalo asi 15 let Ke zvířatům, rostlinám, krajině. Ale i k životodárné zbavena možnosti se napít. Čili – nevsakuje se do ní 
extrémního sucha, souvisejícího zřejmě s utlume- vodě, která je jakousi „krví“ všeho. Tam se vliv člo- voda. Chemie, spolu s její slisovanou strukturou, ji 
ním sluneční aktivity. Pak... inu, dalo by se tak po- věka projevil už velice, velice dávno. Vzpomenout zbavila i různých mikroorganismů i tvorečků 
kračovat dál a dál. Snad jen formou výčtu připo- lze na vybíjení některých dávných zvířat pravěkými nepatrně větších. Uvážíme-li, že nejen na povrchu, 
meňme vskutku dramatický, až drastický čas mezi lovci (třeba zánik mamutů je částí vědeckého světa ale i  uvnitř  l idského těla,  ž i j í  mil iardy 
lety 170 až 625 po Kristu, ve kterém sucho opět vy- připisován právě lovu, i když jistým tento předpo- mikroorganismů, bez nichž bychom nemohli 
hnalo z domovů miliony lidí. Navíc se roku 350 k su- klad rozhodně není) nebo naopak na domestikaci existovat, jak potom může být bez nich zdravým tak 
chu přidalo i citelné ochlazení a až do roku 700 bylo jiných druhů, následně spojenou s pastevectvím a složitý a vlastně živý systém, jako je půda. Jistě, 
počasí téměř trvale pod vlivem studeného severní- tedy i vypalováním lesů a vznikem pastvin, na rozši- některé ty potvůrky jsou škodlivé a za určitých 
ho proudění, což katastrofu jen dovršilo. Toto obdo- řující se plochy obdělávané půdy, rostoucí hustotu podmínek se mohou extrémně namnožit, pokud 
bí je nyní označováno jako druhé stěhování národů osad a posléze měst... Bylo by toho hodně. Dokud jsou ale člověk, zvířátko, strom, krajina či půda 
a je spojeno i s pádem Římské říše. Pro nás pak s pří- ale tento vztah byl rovnocenný a člověk se musel na zdraví, dokáží se s tím vyrovnat. Příkladem budiž 
chodem prvních Slovanů do Čech. Celkově ale tento přírodu spoléhat a svým způsobem si jí vážit, bylo současná kalamita způsobená kůrovcem, svědčící  
čas Evropu natolik rozvrátil, že ani teplotně nadprů- vše v pořádku. U běžné populace byla úcta k přírodě o oslabených až nemocných stromech, churavé 
měrné a na srážky bohaté období po roce 750, trva- zcela samozřejmou – některé stromy, prameny i krajině, strádající půdě. Mnozí řeknou – na vině je 
jící asi 400 let (tzv. „středověké klimatické opti- zvířata byly ztotožněny s božstvy a člověk věděl, že sucho. Jistě, ale to sucho bylo i dole, pod zemí, 
mum“) nedokázalo tu nedozírnou zkázu zacelit. Lze na jejich přízni závisí i život jeho. Člověk se ale navíc neboť se ohromné plochy zhutnělé půdy už dlouho 
říci, že se náš světadíl vrátil do stavu srovnatelného o pole i zahrady staral, poskytoval jim odpočinek. nemohou pořádně napít. Čili doplnit zásoby spod-
se starověkou antikou až v časech renesance. Později přišel na to, že je může i sytit, neboť hnojení ní vody. I když zaprší, voda jen steče. Takže nebyla     

Do roku 1250 bylo počasí tak příjemné, že se (míněn je samozřejmě skutečný hnůj), je pro půdu i a není rezerva.
například Vikingové mohli usadili na Islandu a v již- většinu živáčků v ní opravdu potravou. A země mu A ta je potřebná. I tělo lidské potřebuje rezervy, 
ní části Grónska, které od nich roku 928 dostalo i pak péči vracela v podobě úrody. Vzpomeňme, že má-li obstát ve světě, který nebývá vždy jen 
pojmenování Grønland, což v překladu znamená dřívější hospodáři mívali ke svému dobytku i polím laskavým. Fyzické i psychické. Ano psychické. 
„zelená země“. Pak ale přišla pohroma. Po roce opravdu niterný, citový vztah. Že třeba o vánocích Nemylme se – i příroda má duši. Teprve nedávno se 
1300 začaly teploty rychle klesat a záhy nastaly dávali v sadech „výslužku“ i stromům, stejně jako se zjistilo, že rostliny, ať už stromy či byliny, spolu 
velmi mrazivé a dlouhé zimy s chladnými léty. Su- o jiných svátcích nosily magické dárky na pole, ke komunikují. Že les funguje jako jeden veliký 
cho nebylo, spíše naopak, nicméně zemědělství a studánkám a tak podobně. organismus. Že stromy vědí o budoucnosti víc než 
tedy ani úrodě nesvědčí ani přílišné mokro. Tato Lze namítnout, že člověk vždy přistupoval  čl ov ě k,  n eb o ť  už před tím, než udeří sucho, vytvoří 
situace trvala asi tak do roku 1460, kdy začalo tzv. k přírodě i kořistnicky, ale to je v jejím rámci normál- mnohem více plodů než obvykle, aby se rod 
„druhé, či malé klimatické optimum“ s počasím ní. Dravci mají svou kořist a třeba takovou trávu lze zachoval. Začínají se objevovat úvahy o tom, že 
opět příjemným, teplým, srážkově dostatečným. Po zase považovat za kořist třeba pro srnu či zajíce.   v la s t ně celá živá příroda planety je jakýmsi 
roce 1620, po krátké epizodě velmi rozkolísaného V určité a hlavně rovnovážné míře je takový vztah propojeným celkem. Život je zázrak, o kterém toho 
počasí, se ale chlad vrátil a nastala tzv. „malá doba únosný. ještě hodně, opravdu hodně nevíme. Jenže vodní 
ledová“ trvající v podstatě až do konce 19. století. Tento, v podstatě rovnocenné soužití se ale ve rezervy byly zničeny. Mokřady, vlhké louky, 
Pro úplnost je nutno ještě poznamenat, že všechna dvacátém století začalo měnit. Vzájemné rašeliniště, meandrující řeky... A hlavně půda! 
uvedená období rozhodně nebyla klimaticky „přátelství“ vyhasínalo a nastal čas vykořisťování. Půda, která bývala jako ohromná, vodou nasáklá 
kompaktní a vyskytovaly se v nich třeba jen roční, Půda se stala výrobním prostředkem. Země houba z naší koupelny. Museli bychom mít jenom   
ale i několikaleté velmi výrazné výkyvy, které však přestala být vnímána jako matka nás všech, jako v Čechách tisíce velkých přehradních nádrží, 
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abychom její kapacitu nahradili. A možná by to A to v zimě určitě není. mýtickým rájem, ve kterém nikomu nic nechybělo.  
nestačilo. Taková zahrádka může být i  jakousi  Kromě té prestiže. Možná i chtivosti. Ale ty k životu 

Nastala absurdní situace. Krajina, poskytující „úschovnou“ místních či původních rostlin a dře- potřebné nejsou. Na rozdíl od čisté vody, zdravého 
lidem potravu, se pro mnoho zvířat stala místem vin. Lze se ovšem setkat s námitkou, že původní jídla a lásky. Z ráje se vyháníme sami. Lakotu příro-
hladu. Jen některé druhy se přizpůsobily. Zmizel rostliny vlastně neexistují, protože v době ledové tu da nemá ráda. S nerovnováhou si zatím vždy 
hmyz, rozmanitost, semínka trav, remízky... Nebylo nerostlo nic. No... vypadá to dosti pravdivě. Jenže poradila. Hladový ráj v plánu opravdu, ale opravdu 
čím krmit mláďata. od poslední doby ledové nás dělí zhruba 17.000 let nemá.                            

I zahrádky se změnily na místa hladu. Kdysi býva- a za tu dobu si na sebe některé rostliny a zvířátka 
ly pro ptactvo oázami relativního klidu a hlavně – docela zvykly. Vzájemně se přizpůsobily. Kdo tu měl 
prostřeným stolem. Bývalo co zobat, bylo kde hníz- co potřeboval, zůstal. Ostatní odešli. I stromy 
dit. A teď? Žádný hmyz, trávník bez semínek, chemií migrují, i když jim to trvá o hodně déle než 
nasycená voda v bazénu, cizokrajné rostliny, jejichž živočichům. Kolik už tady bylo dob ledových a 
plody nemůže místní ptactvo trávit. Chybí i staré meziledových (asi jako ta současná) a vždy vegeta-
stromy s dutinami. Na hmyz dokonce číhají i takové ce odešla a zase se vrátila.
pasti, jako je lípa stříbrná, nabízející voňavý a sla- Pro ptáčky je dobrý třeba hloh obecný, různé 
ďoučký nektar, který ale místní čmeláci nedokáží jeřáby (nejlepší je jeřáb ptačí), třešeň, břečťan, bez 
trávit. Takže se tou dobrotou nacpou k prasknutí a černý (navíc i léčivý pro člověka), trnka obecná, 
pak umřou – hlady. Pod stromem jich uhynulých brslen evropský (je i krásný ale pozor, je pro člově-
mnohdy leží stovky. Samozřejmě – jak jinak - jde o ka jedovatý, pro ptáky nikoli), dřišťál obecný (krás-
lípy cizokrajné, které se navíc dnes s oblibou vysazu- ný v zimě, jedlý s vitamínem C), dřín obecný (chut-
jí, protože odolávají městskému smogu. ný, plný vitamínu C) a mnoho dalších. Kdo bude 

Pro člověka jsou takové zahrádky příjemné, pro chtít, určitě si dohledá. A proč k tomu nepřidat sta-
ostatní život nikoli. Příroda v nich strádá stejně, jako ré místní ovocné odrůdy. Poslouží i lidem a bývají 
ve vysávané, vykořisťované krajině. mnohem odolnější než různé kultivary. Také by se 

V současnosti mnoho lidí demonstruje za mohl nechat kus neposečené luční trávy. Spousta 
zmírnění klimatické krize. To je v pořádku. Určitě by ptáčků se živí právě jejich semínky.
se ale dalo udělat víc. Třeba část zahrádek pone- Vypadá ten nápad se zahrádkami směšně? 
chat přirozenější podobě, jakou mívaly kdysi. Pokud uvážíme že plocha zahrádek v České 
Poskytnout příjemné útočiště nejen sobě ale  re pu b lic e  č in ila  k  r oku 2012 zhruba 15.000 hekta-
i dalším tvorům. Udělat na nich místa, kde je půda rů, tak už by to byl azyl docela slušný. A kdyby se 
kyprá, voda se vsakuje a stromy a rostliny poskytují toho ujmuli mladí, kteří se (možná právem) obávají 
potravu i ptákům. Kde se třeba uživí i ježek. Zimní budoucnosti, určitě by to marné nebylo. Krom toho 
milodary v krmítkách toho moc nenapraví. Většina by to byl čin konkrétní a dosažitelný.
tvorů potřebuje nejvíce jídla, když krmí mláďata.    Tato planeta, by mohla být rájem. Oním 

        Vladimír Hořejší

 

Nabízíme pracovní poměr na plný úvazek 
v nepřetržitém provozu.

Minimální požadovaný stupeň vzdělání: základní.

Platové podmínky dle Nařízení vlády č. 300/2019 Sb. 
o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě.

Nástup možný ihned.
   

 telefonicky na čísle 734 485 167, 327 314 221

 e-mailem: info@ddcaslav.cz nebo ales.sorf@ddcaslav.cz

 osobně na adrese Nazaret 94, Čáslav.

V případě zájmu nás kontaktujte:

·

·

·

Domov důchodců Čáslav nabízí 
volné pracovní místo na pozici:
Pracovník přímé obslužné péče - péče o seniory
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TANEČNÍ KE KLASICKÉMU VZDĚLÁVÁNÍ STÁLE PATŘÍ
Manželé Vránovi patří se svými tanečními kurzy, 
které ve městě pořádají v rámci Tanečního klubu 
Čáslav už déle než třicet let, svým způsobem k 
čáslavské tradici. Jak se pojetí tance za tu dobu 
změnilo? A pro koho jsou kurzy Vránových určeny? 
Nejen to nám prozradil taneční mistr této školy a 
dlouholetý profesionální tanečník Miroslav Vrána. 

Hledá se talent?

Fenomén jménem StarDance versus realita

Návrat do historie

Sázka na tradici

taková ta klasika. Učí se tance jako polka, valčík, 
waltz, slowfox, foxtrot, quickstep, tango. Z 
latinskoamerických tanců jsou to pak např. cha-
cha, rumba nebo jive. Pro zpestření kurzu 
zařazujeme do výuky také základy složitějších 
tanců jako mambo nebo samba. Na vydýchání po 
rychlejších tancích zařazujeme i blues a mazurku. 
Pro pobavení kurzistů i přihlížejících učíme i 

Základní taneční kurzy skončily sice už před některé country tance, které si s námi na 
koncem loňského roku, ale ani teď nemají učitelé prodloužených lekcích mohou všichni vyzkoušet“ 
tance, manželé Vránovi, pauzu. V polovině ledna prozrazuje Miroslav Vrána.
odstartovaly pokračovací kurzy pro mládež a Zároveň zkušený učitel tance vysvětluje, že 
začátečnické kurzy pro dospělé. Jelikož zájem o žádné velké změny ve výuce zatím nechystají. 
kurzy pro dospělé již léta přetrvává, budou na ně v „Zatím převratné změny neplánujeme. Vždy se 

Na otázku, kdy se dá u malých dětí vypozorovat únoru navazovat pokračovací taneční kurzy. snažíme přizpůsobit výuku žákům tak, aby je kurzy 
talent, odpovídá následovně: „U někoho se dá bavily a odnesli si z nich co nejvíce. Tanec se začal 
talent vidět už velmi brzy, jiní k tomu jen musí nějakým způsobem formovat už koncem 
dospět.  Najednou dostane impuls a zjistí, že tanec Že by nějaký taneční boom spustily populární devatenáctého, začátkem dvacátého století, kdy 
je vlastně fajn a že by to šlo. Ale samozřejmě televizní soutěže typu StarDance ale pan Vrána se kroky začaly standardizovat. Díky tomu vznikla 
funguje, že když vezmete malé děti a pustíte jim nepociťuje. „Upřímně jsem si nevšiml, že by byly větší šance zatancovat si kdykoliv a kdekoliv. 
muziku, začnou sebou jen tak „mrskat“, a pak už taneční soutěže nějak zvlášť propagovány. Novinky jsou spíše otázkou různých moderních 
uvidíte, že někdo vnímá rytmus více, jiný méně. StarDance už běží nějakou dobu a je možné, že to tanců, u kterých je ale podle mého jedna 
Jenže tanec rozhodně není jen o talentu, je to jistý zájem o společenský tanec přineslo. Lidé nevýhoda: pokud se jedná o párový tanec, lidé si 
hlavně o „makání“. Ale to platí u jakéhokoliv občas zmiňují, že StarDance sledují. Nemyslím si spolu nakonec moc nezatančí, protože v každé 
sportu,“ upozorňuje, že ve vrcholové formě je však, že by měly komerční soutěže až takový vliv,“ vesnici se „šlape“ trochu jinak, když to přeženu,“ 
tanec velmi těžká disciplína. Podotýká ještě, že reaguje lektor na otázku, jestli cítí v posledních uvádí na pravou míru absenci větších změn ve 
dětem se věnuje více jeho žena, která vede v letech zvýšený zájem. Ten je spíš podle něj závislý společenských tancích pan Vrána. 
čáslavském Domě dětí a mládeže taneční kroužek. na mnoha jiných faktorech. „Ono je to svým 

způsobem podmíněno současnou společenskou 
Pokud vás, podobně jako mě, napadá, jak se dá situací, ale do základních tanečních kurzů nikdy asi Na vysvětlenou přidává ještě jeden zajímavý 

s někým déle než třicet let nejen pracovat, ale i žít, nechodili úplně všichni. Po změně režimu nastal historický „podtext“. „V podstatě první 
protože si od sebe tento manželský pár de facto určitý výkyv. To, co bylo staré, někteří lidé společenský tanec – valčík -, vznikl tak trochu na 
nemůže „odpočinout“, pak na to má pan Vávra považovali za špatné, což se projevilo i v zájmu o společenskou objednávku, když se začali ve Vídni 
velmi odzbrojující odpověď: „Tancování nás nabíjí. taneční kurzy, ale dnes to lidé opět vnímají jinak. V scházet lidé z celého Rakousko-Uherska. Každý ale 
Kdyby se nám do manželství vkrádal nějaký posledních letech nás navštěvuje zhruba podobný tancoval něco úplně jiného, proto byl vytvořen 
mráček, v tanečních ho zaženeme.“počet lidí. Samozřejmě ale také záleží ale na počtu valčík, který vycházel z lidových lendlerů. Šlo o 

žáků v devátých třídách ZŠ. Podle mého názoru si první společenský tanec ve formě, v jaké ho dnes 
lidé opět začínají uvědomovat, že absolvování známe. Postupně jej ve Vídni tancovali všichni,“ 
tanečních kurzů patří ke klasickému vzdělání, nastiňuje, proč je tradiční tanec v podstatě ten 
protože se tam mladí lidé společensky vzdělají a do nejlepší.  Pokud jde pak přímo o manžele Vránovi, 
života jim může přinést mnoho cenných sami s tancem začali v době dospívání. „S 
zkušeností. I když někteří si to uvědomí až poté, co manželkou jsme začali tím, že jsme soutěžně 
taneční kurz absolvují trochu pod nátlakem svých tancovali. Mezi tím jsme vystudovali taneční školu 
rodičů,“ domnívá se taneční mistr. a pustili jsme se i do výuky tance. Nakonec jsme 

zjistili, že bez toho nemůžeme být. V Čáslavi 
vedeme taneční kurzy 31 let, o dva roky dříve jsme 

Pokud jde o tance, které se žáci během lekcí začínali učit v Uhlířských Janovicích,“ zmiňuje pan 
naučí, pak se jejich skladba moc nemění. „Je to Vrána,  jaká je jejich vlastní taneční „historie“. 

           duš

Šest tanečních lekcí pro pokročilé dospělé 
bude startovat 23. února v čáslavském Grandu. 

Hlásit se můžete na telefonních číslech: 
776 660 888, 776 668 444.

Zápisy do nových základních tanečních kurzů 
pro mládež se pak otevřou v průběhu března. 

Kdy se přihlásit?
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Pozvánka na besedu s armádním generálem Pe-
trem Pavlem a diplomatem Petrem Kolářem, 

Besedu uvede Kamila Ženatá, vstupné dobro-
volné.

která 
se koná na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi, 
dne 6. února 2020 od 19 hodin. 

bezpečnosti a možného ohrožení našeho státu. Ne- sobí překvapivě civilním dojmem, hlas má pevný, 
ní jednoduché vyznat se v množství informací, ve neuhýbá před obecenstvem pohledem. To, co upou-
zprávách, které zahlcují. Nelze okamžitě vyhodnotit tá nejvíc, jsou husté bílošedé vlasy a vousy, za nimiž 
pravdivost zdrojů a manipulace s informacemi. Jak se skrývají úzké, přimhouřené oči.“ Tak popisují ná-
se dobře orientovat a vytvářet si svůj kritický postoj vštěvníci dojem z Petra Pavla, když odchází ze setká-
k událostem, které se odehrávají doma a ve světě? ní, která v současné době pořádá po celé zemi. 

Bezpečnost státu a zahraniční politika, to jsou Na tyto a mnoho dalších otázek lze dostat odpovědi A na naši otázku, zda by mohl přijet právě do Čásla-
hlavní oblasti, které zajímají Petra Pavla a Petra Kolá- na besedě, kterou povedou Petr Pavel a Petr Kolář s vi, odpověděl:„Děkuji Vám za pozvání do města, 
ře. Vzhledem k jejich nedávným vysokým pracov- čáslavskými občany. které mi rozhodně není cizí.“
ním pozicím jsou vybaveni dobrou znalostí v oblasti „Bez uniformy, v džínách a v tvídovém saku pů- Generál Petr Pavel vystudoval Vojenskou aka-

demii A. Zápotockého v Brně a poté pokračoval ve 
studiu v zahraničí – absolvoval štábní školu v Cam-
berley, Královskou akademii obranných studií a Kin-
g's College London. V roce 2012 byl jmenován ná-
čelníkem Generálního štábu Armády České republi-
ky a tři roky poté se stal druhým mužem v NATO. 
Jako první představitel z bývalých socialistických 
zemí předsedal až do roku 2018 Vojenskému výbo-
ru Aliance. Generál Petr Pavel nasbíral během své 
dvaačtyřicetileté aktivní vojenské služby cenné zku-
šenosti zejména v oblasti bezpečnosti státu a mezi-
národní situace, navázal bezpočet kontaktů a spo-
lupracoval s nepřeberným množstvím institucí. 

Diplomat Petr Kolář byl v letech 1999–2003 
velvyslancem v Irsku. Od září do října 2005 působil 
jako náměstek ministra zahraničních věcí ČR, od 
roku 2005 až 2010 byl velvyslancem v USA, násled-
ně do roku 2012 zastával post velvyslance v Rusku. 
V roce 2017 podpořil vznik Centra proti terorismu a 
hybridním hrozbám, které má upozorňovat na dez-
informace na webech či sociálních sítích.

                                                         Kamila Ženatá

POZVÁNKA NA BESEDU S ARMÁDNÍM GENERÁLEM PETREM PAVLEM 
A DIPLOMATEM PETREM KOLÁŘEM

Dne 14. 1. 2020 se uskutečnila vernisáž výstavy vý-
sledků otevřené výtvarné soutěže na ztvárnění so-
chařského portrétu režiséra Miloše Formana, který 
bude umístěn na jeho rodný dům ve Formanově 
ulici. Rozhodnutím poroty bylo s doporučením k 
realizaci uděleno pouze 1. místo, které za svůj návrh 
získal MgA. Jan Padyšák. Čestné uznání získala      
ak. soch. Daniela Kartáková. Pořadatelem této sou-
těže bylo Město Čáslav, Dusíkovo divadlo Čáslav, 
Spolek Formanova Čáslav a Spolek sochařů České 
republiky.

MgA. Jan Padyšák poděkoval 
všem, kteří se podíleli na organizaci soutěže a po-
dotkl, že doufá ve vlídné přijetí sochy veřejností.

 

Začátkem samotné vernisáže výsledků 

 
Poté se ujala slova  předsedkyně Spolku Forma-

nova Čáslav Klára Fidlerová, která 

 

Určitě ne, Miloš Forman si vydobyl takové postave- boru ŠKPP Bc. Jiřina Kožená nebo akademický so-
ní, že není potřeba cokoliv vytvářet. Nechceme para- chař Jiří Plieštik, který zmínil, že pro porotu nebylo 
zitovat na jeho slávě,  ale jde nám o ten osobní a vůbec jednoduché označit vítěze a pohovořil o úska-
umělecký odkaz jeho díla, ve kterém je v popředí  lích sochařského řemesla, která byla shledána bě-
boj a úsilí  o svobodu.” hem hodnocení. 

V čele odborné osmičlenné poroty zasedla ředi- Vítěz soutěže 
telka Galerie hlavního města Prahy PhDr. Magdale-
na Juříková. Porotu dále tvořila například neteř Mi-
loše Formana paní  Mgr. Procházková, vedoucí od-

1. ote-
vřené výtvarné soutěže o sochařský portrét  Miloše  
Formana přivítala všechny přítomné ředitelka Dusí-
kova divadla Eva Albrechtová, která také poděkova-
la všem sedmnácti sochařům za účast v soutěži. 

zdůraznila, že se 
jedná o první kulturní událost, na které se podílel 
nově zapsaný spolek, jehož posláním je nejen obo-
hatit kulturní a společenský život Čáslavi, ale také 
držet živý odkaz našeho nejslavnějšího rodáka M. 
Formana.

Během zahájení vernisáže vystoupil také sta-
rosta města JUDr. Vlastislav Málek, který mimo jiné 
konstatoval: „Zaregistroval jsem obavy, zda snahou 
Spolku Formanova Čáslav nevytváříme jakýsi kult. 

                                                                              JN

MgA. Jan Padyšák

SOUTĚŽ NA ZTVÁRNĚNÍ SOCHAŘSKÉHO PORTRÉTU 
MILOŠE FORMANA ZNÁ SVÉHO VÍTĚZE

zleva: Petr Pavel, diplomat Petr Kolář armádní gen. 

stránka 20 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 2/2020  



MILAN VÁLEK: „Můj pořadatelský sen je koncert kapely Kryštof v Grandu!”
Často můžeme mezi mladými lidmi slyšet: „V Čáslavi Vzpomeneš si ještě na nějaké vystoupení z toho-
se nic neděje. Město o víkendech málo žije. Nepořá- to klubového období, na které nezapomeneš?
dají se pořádné koncerty.” Tyto věty se intenzivně 
snaží řešit jak vedení města, které v loňském roce 
uspořádalo hned několik hudebních vystoupení 
přímo na náměstí, tak nadšenci, díky nimž můžeme 
v průběhu roku navštívit menší akce jako je Rockový 
festival Čáslav, Čáslavský hudební festival nebo Me-
zi garážema. Mezi ně patří také Milan „Valis” Válek, Nyní pořádáš hudební akce ve společenském 
který do Grandu, ve spolupráci s Martinem Slani- sálu hotelu Grand. Dostal jsi se tedy přes pořádání 
nou a Václavem Bauchem, zve interprety, jejichž menších klubových koncertů a festivalů k většímu 
tvorba je známá daleko za hranicemi našeho města. prostoru, který volá po jménech rezonujících v 
Právě se srdcařem, hudebním fanouškem a pořada- uších daleko širšímu okruhu lidí. Jaké to je?  
telem kulturních akcí Milanem Válkem jsme si poví-
dali o organizaci koncertů v Čáslavi.        

Co tě vedlo k pořádání koncertů?

Řekni nám, prosím, něco více o tvé první akci v 
roli organizátora.

Jakého interpreta bys chtěl pozvat do Grandu?

Minulou sezonu byl kvůli velmi malému před-
Dukla Vozovna už v té době bylo relativně zná-

prodeji zrušen koncert rappera Rytmuse, jen něko-
mé jméno. Pro první organizátorský počin to pro vás 

lik málo lidí dorazilo na Yo Yo Band. Letos fanoušky 
mohl být úspěch... Horkýže slíže, ale v Grandu zahrají ...

nechala chladná jména jako Voxel nebo slovenští 
Zoči Voči. Čím si to vysvětluješ? 

Jak první akce dopadla? Jaké jsi měl pocity?
Máš nějaký pořadatelský sen, který by se v Gran-

du mohl uskutečnit?

Jak by jsi celkově zhodnotil minulou a letošní 
sezónu?

Na co se můžeme na jaře těšit? 

Díky za rozhovor a přejeme ať se daří.

Výborné bylo také třeba akustické vystoupení 
kapely Imodium, což bylo asi nejzvučnější jméno, 
které navštívilo čáslavskou hernu. Potom samozřej-
mě nespočet dalších koncertů ale i zábav, na kte-
rých hrály skupiny jako  Punc nebo diskoték a udá-
lostí v hlavní roli s elektronickou hudbou.

Je to těžší. Akce v menších prostorech, kam přes 
týden lidé chodí na pivo nebo na drink, jsou z pořa-
datelského hlediska jednodušší. Když lidem v hos-
podě dva víkendy v měsíci zahraje nějaká zajímavá 

Nejprve jsem se nejrůznějších koncertů a festi- kapela, je to pro ně přidaná hodnota a vstupné ve 
valů zúčastňoval jako návštěvník. Vždy jsem miloval většině případů rádi zaplatí. Když se to podaří, při-
muziku a atmosféru hudebních akcí. Postupem ča- jde 300 lidí a akce je úspěšná. 
su mě začalo více a více zajímat, jak takové události Společenský sál v Grandu, který má několikaná-
vypadají z pohledu organizátora. První akci jsem sobně větší potenciál pro konání daleko větších ak-
uspořádal v místním Herna Baru na náměstí asi cí, se otevírá pouze při nějaké události. Lidé tam 
před dvanácti lety. tedy chodí primárně za hudbou. To zásadní je proto 

vhodně vybrat interprety, které do Čáslavi přilákají 
velké množství fanoušků nejen z Čáslavi.

Bylo mi asi dvacet let a s kamarádem Petrem  
Šupkou jsme si říkali, že to musíme ve městě trochu Je jich spousta. Cestu k úspěšnému jednání s 

ly této velikosti mají koncertní program naplánova-
oživit. Z herny jsme se pokusili udělat klub, kam by manažery největších českých kapel ale často kom-

ný několik let dopředu. Ale ano, Kryštof v čáslav-
lidé mohli chodit nejen jako do klasické hospody, plikuje například velikost sálu nebo pódia. Napří-

ském Grandu by byl můj největší pořadatelský sen. 
ale také za hudbou. Na první akci jsme pozvali Duklu klad Škwor a Dymytry k nám nepřijedou zahrát kvůli 

Dlouho se také snažím vyjednat třeba koncert 
Vozovnu, Civilní Obranu, Žádnej Stres a dvě kapely, šířce pódia. Zahrát zde chtěly také Tři Sestry, které 

Rybičky 48, ale ti jsou také dva roky dopředu vytíže-
které si teď už příliš nevybavuji, ale dnes už snad ani jely v loňském roce turné s Horkýže slíže, ale poža-

né. 
neexistují. dovaly kapacitu sálu nad 1 500 lidí. Hledáme tedy 

zlatou střední cestu. Do Grandu se vejde zhruba 1 
000 lidí.

Jo, Dukla byla tenkrát docela aktuální. Byl to Jo, Horkýže Slíže v Čáslavi zahrají v rámci samo-
takový první headliner našeho prvního festivalu. statného turné 20. března a doplní je čáslavská par-

Hraje v tom více faktorů a člověk se pořád učí. 
ta Big S.

Třeba konkrétně díky koncertu Yo Yo Band jsem po-
Bylo to velké. Podařilo se nám „po strop” napl-

chopil, že by se podobné kapely více hodily do diva-
nit hernu. Přišlo více než 350 platících a já byl plný 

dla.  
pozitivních dojmů. Skvělá atmosféra, hudba, lidi a Asi dva roky jsem v kontaktu s manažerem kape-

Pravděpodobně také velkou roli hraje výše 
vzhledem k tomu, že byl pochopitelně plný bar, třeš- ly Kryštof, ale není to jednoduché. Reálná možnost 

vstupného, ale lidé si často nedokáží představit, jak 
ničku na dortu představoval i nějaký zisk. vystoupení tady je, ale ne v nejbližších letech. Kape-

velké honoráře si interpreti říkají. Při nastavení výše 
vstupného jdeme jako pořadatelé často až pod mož-
nou hranici. Jak jsem už zmiňoval, někdy nás za-
chraňují  tržby na barech, někdy jsme v mínusu. 

Na letošních akcích, jako byl třeba úspěšný 
Grand Fest jsem si všiml také zajímavé věci a to je 
minimum lidí ve věku od 15 do 25 let. Nevím, kde 
jsou mladí lidé. Zdá se mi, že mají maximálně jeden 
koníček a na víc nemají čas. 

Minulá sezóna skončila v plusu. Letos je to hor-
ší, ale věřím, že díky jarním koncertům se to zlepší. 
Čáslav mám moc rád. Jsem vděčný za možnost pořá-
dat koncerty pro Čáslaváky, tak snad s tím nebudu 
muset přestat.  

13. března zahraje Pekař a Jakub Děkan, 20. 
března Horkýže Slíže a Big S a 18. dubna Medvěd 
009 a Volant. Podle toho, jak dopadnou tyto kon-
certy, se bude odvíjet příští sezóna, tak přijďte. 

                                         
                                                                               JN

Milan „Valis” Válek
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 Oddíl stolního tenisu se poprvé zformoval v 
závodě Kosmos Čáslav v létě roku 1974 z rekreač-
ních hráčů. Na podzim téhož roku už byl založený 
oddíl SK Kosmos Čáslav, který se přihlásil do Okres-
ního přeboru. První hernou pak byla závodní jídel-
na podniku. Po dvou letech se oddíl přemístil do 
tělocvičny v suterénu Lidové školy umění. Výrazně 
se tím zlepšily podmínky pro jeho činnost, zejména 
práce s mládeží. Postupně byl oddíl doplněn mla-
dými hráči – žáky, kterým se v žákovských turnajích 
velmi dařilo.

 V roce 1977 po návratu Petra Ramaisla z vo-
jenské základní služby a zapojení Jaroslava Hrobaře 
st. do činnosti oddílu bylo založeno „B“ družstvo a 
postupně se zlepšovala i výkonnost hráčů.

  Následující sezónu 1978/1979 „B“ tým po-
stoupil z II. do I .třídy OP a rok později Á-čko vyhrálo 
I. třídu.

 V sezóně 1979/1980 se čáslavskému Á-čku 6 
let po založení oddílu podařilo postoupit do KP II. 
Oddíl se stabilizoval na počtu 20-ti členů a začal 
získávat úspěchy i v turnajích jednotlivců. V Okres-
ním poháru (5 bodovacích turnajů).

 Roky 1989/90 byly zlomové pro fungování 
celého oddílu. Ten se nejprve přejmenoval na Sla-
voj Čáslav a později přešel pod znovuobnovenou 
Sokolskou župu Havlíčkovu a přestěhoval se do ma-
lého sálu místní sokolovny pod novým názvem TJ 
Sokol Čáslav. Několik hráčů skončilo s aktivním hra-
ním (Musil, Kytler, Aleš Vrána), pár přestoupilo do 
jiných oddílů (Hrobař – Kavalier Sázava, Miroslav 
Vrána – Olympia Kutná Hora atd.). Předsedou oddí-
lu je v tomto období Petr Ramaisl, který se také spo-
lečně s Josefem Krejčíkem stará i o mládež.

 V polovině devadesátých let opouštějí kádr 
další hráči, čímž dochází k určité stagnaci. Přes zhor-
šení výsledků má však čáslavský oddíl stále tři druž-
stva, která se drží ve svých soutěžích.

 V následujících letech se dařilo opět zvednout 
kvalitu a rozšířit oddíl o nové hráče. A to především 
díky novému předsedovi, Slavomilu Kasalovi, kte-
rému se podařilo do Čáslavi přivést velmi dobré 
stolní tenisty. V tomto období měl oddíl 5 družstev 
A-E, což je největší počet týmů v dosavadní historii 
čáslavského stolního tenisu. Svoji zásluhu na tom 
má i trenér mládeže, Petr Ramaisl. Žáci a dorosten-
ci byli tou dobou základem týmů D a E v OS.

 V dalších letech odešli Vyštejn, Budjač a skon-
čili Richter (opět hraje od r. 2008), Loužil, Černý, 
oba Soškové, Vrána ml. a zemřel Petr Ramaisl. No-
vým impulsem bylo nejprve dvouleté hostování 
kvalitního hráče Martina Valy a přestup nejprve 
Petra Beňuše a později Martina Sosnovce (všichni 
odchovanci Sokola K. Hora). Důležité bylo i roční 
hostování Milana Čakovského (Sokol Starkoč).

 Předsedou oddílu se stává Miroslav Cyrus, 
později Daniel Širák. O mládež se postupně starají 
Václav Havel, Josef Krejčík, Antonín Ďurana, Miro-
slav Cyrus, Daniel Širák a Filip Vančura. Od sezóny 
2011/2012 je trenérem mládeže Standa Beran a od 
sezóny 2016/17 i David Líska. Od sezóny 2018-19 
mládež trénují Václav Stínil a Martin Sosnovec.

    
                      (Zdroj: pingpong-caslav.webnode.cz)
                                         Foto: archiv TJ Sokol Čáslav
                                                                                  duš 

SKVĚLÁ SEZÓNA STOLNÍHO TENISU: A-tým je leadrem tabulky
Čáslavský klub hráčů stolního tenisu je letos v úcty-
hodné formě. Jak pro Čáslavské noviny uvedl v roz-
hovoru předseda oddílu Daniel Širák, zejména       
A-tým dosáhl nečekaného a skvělého výkonu. Ale i 
dalším týmům se podle jeho slov dařilo skvěle.

Jakých úspěchů si za uplynulý rok nejvíce cení-
te? Sám jste aktivním hráčem od 80. let. Je dnes ve 

stolním tenisu něco výrazně jinak?

Dařilo se nějakým skupinám výrazně lépe?
Podařilo se vám „vychovat“ nějaké výrazné ta-

lenty?

Věnujete se stále aktivně i mládeži? Kolik dětí v 
oddílech máte?

Jaké jsou vaše ambice pro nadcházející měsíce?

Je ze strany dětí velký zájem o tento sport? 

A v jakém období máte aktivní sezónu? 

Liší se poptávka po stolním tenisu výrazně od 
uplynulých dekád? 

Jakým způsobem vůbec nové členy přibíráte?

Někteří mladíci se posunou do dorosteneckých ka-
tegorií, trénují již s dospělými, a někteří z různých 
důvodů skončí. Z nově přihlášených zájemců trené-
ři mládeže  pan Martin Sosnovec starší a pan Václav 
Stínil vyberou ty šikovné, kteří se zapojí do trénin-
ků.

Pokud mám hodnotit sezónu 2018/2019, tak 
jednoznačně postup A-týmu z krajské soutěže dru- Za tu dobu, kdy jsem sám začínal, proběhlo ně-
hé třídy do krajské soutěže první třídy. Letos toto kolik změn. Výrazné změny jsou zejména v materiá-
družstvo bylo v půlce sezóny na prvním místě, což je lech, ze kterých jsou pálky a míčky vyrobeny. U pá-
na nováčka obdivuhodný výsledek. Aktuálně je Áč- lek to jsou např. vrstvy z různých kovů uprostřed 
ko na druhém místě se ztrátou tří bodů na Sadskou. dřevěných dýh, laserem upravené potahy (později 
Vzhledem k tomu, že jsme zhruba v půlce sezóny, bylo zakázáno) atp. Míčky jsou vyrobeny z plastu 
která končí až v dubnu, nelze ještě příliš hodnotit. místo celuloidu  a jejich velikost se zvýšila o 2mm 
Každopádně všechna družstva zatím minimálně oproti minulosti.  A v samotné hře se například zkrá-
plní své cíle pro tento ročník. tily sety z 21 na 11 vítězných míčků, ale hraje se na 

tři vítězné sety místo dvou. 
Jak jsem již zmiňoval, A-tým ve složení  Martin 

Sosnovec, Jan Lövl, Tomáš Beran a Roman Koždoň je 
v KPI leadrem tabulky. To je nečekaný a skvělý vý- Nejvýraznějším talentem posledních let je To-
kon. Ale i ostatním týmům se daří plnit plánované máš Beran -  ročník 2000, který každým rokem podá-
umístění. vá lepší výkony. Kromě toho, že hraje v základu A-

týmu, kde má úspěšnost přes 60%, může vzhledem 
ke svému věku hrát na tzv. střídavý start i za oddíl 

Ano, mládeži jsme se v oddíle vždy věnovali. SKC Zruč nad Sázavou, který se účastní v kutnohor-
Většina mladších hráčů jsou vlastní odchovanci. ském regionu nejvyšší soutěže – 3. ligy. Tomáš již 
Aktuálně máme 14 žáků. Nejlepší z nich pravidelně jeden ligový zápas odehrál a ze tří utkání se mu po-
jezdí na krajské turnaje mládeže a na bodovacích dařilo dvakrát zvítězit. Historicky je to první čáslav-
regionálních turnajích jsou na nejvyšších příčkách. ský odchovanec, který hrál ligovou soutěž, a navíc v 
Jmenovitě v jednotlivcích Jakub Reimann (2007) na ní bodoval.
třetím místě, Jakub Líska (2007) na čtvrtém, Martin 
Sosnovec ml. (2006) je sedmý, Filip Smetana (2005) Nemáme žádné přehnané ambice. A-tým bude 
devátý. V soutěži družstev mladších žáků je v regio- v KPI pravděpodobně bojovat o účast v play-off a 
nu Čáslav na prvním místě. Navíc právě tito jmeno- následně postup do divize. B-tým bude obhajovat 
vaní žáci hrají již i soutěž dospělých ve třetí regionál- střed tabulky v KPII. C-čko chce hrát, jako již tradič-
ní soutěži. Několikrát vyhráli a aktuálně jsou na ně, nadstavbu, to znamená, že se chce umístit do 
osmém místě z jedenácti družstev. čtvrtého místa v regionálním přeboru první třídy. 

Družstvo D stejnou soutěž, tedy RP1 udržet. No a 
Zájem je velký, každý rok musíme vzhledem ke naši benjamínci z posledního družstva, aby získávali 

kapacitě herny odmítnout několik zájemců. Jedním zkušenosti v soutěži dospělých v RP3.
z důvodů velkého zájmu je určitě i finanční nenároč-
nost stolního tenisu. V podstatě jediným nákladem Sezóna stolního tenisu začíná koncem září a 
je pořízení pálky (pro začátečníka okolo 1 000 Kč),  a končí nadstavbovou soutěží v dubnu. Pro letošní 
uhrazení sokolských a oddílových poplatků, které rok je úplným závěrem sezóny datum 2. 5. 2020, kdy 
oproti jiným sportům nejsou vysoké. proběhne tradiční turnaj patnácti nejúspěšnějších 

hráčů a jednoho nejlepšího žáka – TOP 16, memori-
ál Petra Ramaisla. Tímto zvu všechny případné divá-

Velkou změnu nevidím. Zájemců je vždy mno- ky a zájemce o kvalitní stolní tenis, aby se do čáslav-
ho. Bohužel nemůžeme vyhovět všem. ské sokolovny přišli podívat. 

Přeji všem pohodový, klidný a úspěšný rok 
Nové, mladé hráče přibíráme většinou v září. 2020.

KRÁTCE Z HISTORIE KLUBU
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V sobotu 7. prosince vyrazilo 27 svěřenců trenérů 
Martina Horského, Františka Odvárky a Jiřího Polá-
ka na poslední 6. kolo tohoto ročníku, které pořádal 
Oblastní svaz juda v Kolíně. Pouhých 7 bodů dělilo 
Čáslav, která byla první v průběžném hodnocení po 
5. kole, od pardubického soupeře. I to bylo hnacím 
motorem pro čáslavské judisty v sobotních závo-
dech, kterých se zúčastnilo 318 závodníků z 37 oddí-
lů. Po sečtení bodů vyšla z tohoto kola vítězně 
Čáslav shodně s oddílem z Chlumce nad Cidlinou. 
Všichni závodníci pak netrpělivě očekávali celkové 
shrnutí letošního ročníku, kterého se ujal hlavní 
rozhodčí Ivan Martinec po vyhlášení medailových 
příček ve všech váhových a věkových kategorií. 

se jedná o oddíl s krátkou historií, musí ocenit jeho 
agresivitu a ambice. Poté, co trenér Horský se svými 
kolegy převzal ocenění, se širokým úsměvem podě-
koval svěřencům za jejich přístup. Malým i velkým 
závodníkům kladl na srdce, že nesmí "usnout na 
vavřínech", neboť od vítězství v roce 2013 uplynulo 
dlouhých 6 let a tudíž je stále co zlepšovat.                                                  

Na 5. místě skončil oddíl z Nového Bydžova s 98 
body, na 4. místě se 117 body se umístil Sokol Hra-
dec Králové, bronzovou příčku obsadil Judoklub 
Pardubice se 164 body, stříbro zaslouženě patří od-
dílu z Chlumce nad Cidlinou (175 bodů) a zlato vybo-
joval v tomto ročníku oddíl Judo ZŠ Sadová Čáslav se 
185 body. Euforie z teprve druhého celkového ví-
tězství byla neskutečná! První vítězství zaznamenal 
tento "mladý" oddíl v roce 2013, již po 3 letech od 
svého vzniku, který se datuje k září 2010. Hodiny a 
hodiny tréninkové přípravy museli spolykat svěřen-
ci tohoto oddílu, ale vyplatilo se. Ředitel soutěže 
Josef Musil zmínil při předání ocenění, že přestože 

                                                                              TZ

ČÁSLAVŠTÍ JUDISTÉ MAJÍ OBROVSKOU RADOST
Jejich píle byla korunována vítězstvím 32. ročníku Polabské ligy! 

Mláďata U9: 

Mláďata chlapci U11: 

Mláďata dívky U11: 

Mladší žáci U13: 

Mladší žákyně U13: 

Starší žáci U15: 

do 23,4 kg - 2. místo Jáchym Šmíd, do 26,7 kg - 3. 
místo Jaromír Paula,           do 30,6 kg - 4. místo 
Miroslav Zikmunda, 
do 42,6 kg - 3. místo Ondřej Lebeda 

do 27 kg - 3. místo Jakub Nováček, 
do 30 kg - 3. místo Václav Lhotský 

do 30 kg - 1. místo Anna Horská 

do 42 kg - 2. místo Felipe Huber, 3. místo Lukáš 
Veselý, 
do 55 kg - 3. místo Michal Malina, 
do 60 kg - 3. místo Lukáš Chudomel, do 66 kg - 3. 
místo Jakub Váňa

do 40 kg - 2. místo Johana Pilcová, 
do 48 kg - 3. místo Anna Vodrážková 

do 38 kg - 2. místo Oliver Huber, 
do 55 kg - 1. místo Šimon Radimský, 2. místo 
Rudolf Špačinský, 
do 73 kg - 2. místo Filip Cimburek, 
nad 73 kg - 2. místo Milan Dlouhý

Výsledky 6. kola Polabské ligy 
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V prosinci roku 2019 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 33 dětí,         
z toho 7 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 5 místních 
občanů. Nebyl uzavřen žádný sňatek.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ÚNOR

PODĚKOVÁNÍ INTERNÍMU ODDĚLENÍ

                                                                                       
                                                                             

Dne 1. února 2020 uplyne 10 let ode dne,
kdy nás opustila naše milovaná 
manželka, maminka a babička

 paní

S láskou stále vzpomínají 
manžel, dcera a syn s rodinami.

 10. února 2020 uplyne 5 let od chvíle, 
kdy nás opustila naše milovaná 

manželka, maminka, babička a prababička
paní

Eva Jurčíková
rozená Rozsypalová

Stále vzpomínají 
manžel Jiří, děti s rodinami, vnoučata a pravnuk.

Dne 16. 2. uplynou 2 roky 
od úmrtí 

pana

Michala Novotného

Vzpomínají otec Stanislav s rodinou.

Dne 11. 2. uplyne 7 let ode dne, 
kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka

paní

Jarmila Dušánková

S láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou děti. 

Jana Ryšánková
ze Žlebů

Kdo v srdcích žije - neumírá...

Dne 14. února 2020 uplyne
 25 let od chvíle, kdy nás náhle opustil

pan

S láskou v srdci stále vzpomínají 
manželka Jarmila, syn Vlastimil 

a dcera Katka s rodinami.

Vlastimil Polák

Dne 24. 1. uplynul 1 rok od chvíle, 
co nás navždy opustil 

náš milovaný tatínek a dědeček 
pan

Jiří Tekverk
Vzpomínají a nikdy nezapomenou 

synové Petr a Jiří s rodinami.

23. února 2020 uplynou 4 roky od chvíle, 
kdy nás opustil náš milovaný 

manžel, tatínek, dědeček a strýc 
pan

Antonín Knittich
z Čáslavi.

Stále vzpomínají manželka Anna,
syn Antonín s rodinou, syn Petr s rodinou.

Dne 9. února uplynou 4 roky ode dne, 
kdy nás navždy opustil náš manžel, 

tatínek, dědeček a pradědeček 
pan

Josef Jirek

S láskou a úctou vzpomíná manželka, 
syn a dcery s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ DOMOVU DŮCHODCŮ

                                                                                       
                                                                              

PODĚKOVÁNÍ ZA USPOŘÁDÁNÍ OBŘADU

                                                                                        
                                                                             

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, 
ale vzpomínky na Tebe však stále bolí...

Dne 27. 2. 2020 uplyne 
10 let od chvíle, co nás náhle opustil

pan

Anton Predný
z Čáslavi, 

S láskou a úctou vzpomíná manželka. 

V roce 2017 byla mamince operována kyčel. Zjistila jsem, 
že se o ní nemohu řádně postarat. S těžkým srdcem jsem jí dala 

do domova důchodců, budovy č.2. Ale potom jsem tam chodila jako domů. 
Loni v říjnu mi maminka zemřela.

Chci všem zaměstnancům, sestřičkám pečovatelkám a pečovatelům 
domova důchodců moc poděkovat 

za jejich obětavou péči o moji maminku.
                                                                                                       Zdenka Lavická

Děkujeme panu starostovi JUDr. Málkovi, paní Drábkové, 
paní Pecharové a panu Bc. Jeriemu za uspořádání krásného 

obřadu k 60. výročí naší svatby.  
                                                                                                 

 
Manželé Moravcovi

Krátce před vánočními svátky jsem byl donucen svým zdravotním stavem 
podstoupit lékařský zákrok na interním oddělení v čáslavské nemocnici.

Službu konající lékař primář MUDr. Kersch svým rychlým a účinným 
zákrokem jen potvrdil kvalitu lékařských služeb 

a lidský přístup interního oddělení.
Celému zdravotnímu personálu lze jen poděkovat. 

                                                                                              
 

Jaroslav Pavlík, Zbýšov  

PODĚKOVÁNÍ CHIRURGICKÉMU ODDĚLENÍ

                                                                                        
                                                                             

Touto cestou bych rád poděkoval primáři 
chirurgického oddělení čáslavské nemocnice MUDr. J. Spáčilovi 
a sestřičkám z „JIPU” za rychlé odborné vyšetření a jejich péči.

Ještě jednou děkuji.                                                                    
 

Jaroslav Fendrych

stránka 24 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 2/2020  



DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 731 449 131 nebo 733 529 489 
www.ddmcaslav.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA
Tel.: 327 312 207 (muz.), 327 300 264 (knih.), 
www.muzeumcaslav.cz.cz

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

ÚNOR

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEMĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

DUSÍKOVO DIVADLO

KULTURA VE MĚSTĚ

3. 2. 2020 DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE A JEJICH VLIV NA ŽIVOT DĚTÍ 

7. 2. 2020 PEČENÍ VALENTÝNSKÝCH SRDÍČEK

14. 2. 2020 VÝROBA ŠPERKŮ PRO MAMINKU – náušnice + náramek

14. 2. – 15. 2. 2020 DÍVČÍ POHÁDKOVÁ PYŽAMOVÁ NOC

21. 2. 2020 KERAMICKÉ ODPOLEDNE – veselý šašek

22. 2. 2020 SLADKÉ DONUTY – příprava, smažení, zdobení

23. 2. 2020 KARNEVAL

pondělí - seminář pro rodiče, učitele - od 17:00 do 19:00 hodin v klubovně 
DDM - účastnický poplatek: seminář je zdarma - rezervace míst telefonicky na 
čísle 739 025 617

pátek- pro děti od 1. tříd - od 15:00 do 17:00 hodin - účastnický poplatek: 50 Kč - 
přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 5. 2. 2020 v kanceláři DDM Čáslav

pátek- pro děti od 1. tříd - od 14,00 do 15,30 hodin - účastnický poplatek: 120 Kč 
- přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 6. 2. 2020 v kanceláři DDM Čáslav

pátek/sobota - pro dívky od 1. tříd - v pátek od 16:00 hodin do soboty do 11:00 
hodin - hry, vyrábění, lakování nehtíků, spacákové kino, pizza - účastnický 
poplatek 250 Kč - přihlášky spolu s poplatkem odevzdejte do 6. 2. 2020 v 
kanceláři DDM Čáslav

pátek- pro děti od 1. tříd - od 14:00 do 15:30 hodin - účastnický poplatek: 100 Kč 
- přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 14. 2. 2020 v kanceláři DDM Čáslav

sobota- pro děti od 1. tříd - od 14:00 do 15:30 hodin - účastnický poplatek:       
40 Kč - přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 19.2.2020 v kanceláři DDM 
Čáslav

Neděle- sál hotelu Grand - od 14:00 hodin - zábavný program, tombola - 
vstupné: děti 30 Kč; dospělí 50 Kč

Výstava ve Foyer divadla: 

Neděle 2. 2. v 15:00  / Divadlo PEGAS
Abonentní představení pro rodiče s dětmi. Vstupné: 100 Kč

Úterý 4. 2. v 19:00 /  Divadlo v Celetné 
Hrají: Matouš Ruml, Jitka Nerudová, Eva Elsnerová, Martin Hofmann, Aleš 
Petráš, Martina Malina Prášilová, Adrian Jastraban, Lukáš Jůza, Jiří Wohanka. 
Abonentní představení pro dospělého diváka. Vstupné: 420, 390, 370, 350 Kč

Čtvrtek 6. 2. v 19.00, Nová scéna 

Středa 12. 2. v 19.00 
Vstupné: 390, 370, 350 Kč

Neděle 23. února v 15.00 / 
Metropolitní divadlo Praha
Abonentní představení pro rodiče s dětmi. Vstupné: 100 Kč

Pondělí 24. února v 19.00 /Divadlo Verze
Hrají: Linda Rybová, Jana Janěková ml., Igor Chmela, Matouš Ruml a David 
Matásek.
Abonentní představení pro dospělého diváka. Vstupné: 450, 430, 400 Kč

Miloš Forman - sochařský portrét 

 LOTRANDO A ZUBEJDA

MRZÁK INISHMAANSKÝ 

SETKÁNÍ S VÝZNAMNÝMI OSOBNOSTMI: Petr 
Pavel a Petr Kolář

JAKUB SMOLÍK s kapelou

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ

ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ

24. 2. až 22. 3. - VÝSTAVA

Ivana Mrázková „PŘÍLIV“ 

4. 2. od 17:00 hod. - PŘEDNÁŠKA

NOVÁ NÁBOŽENSTVÍ 
SOUČASNOSTI

12. 2. od 17:00 hod. - PŘEDNÁŠKA

„Tajemství života Boženy Němcové a její nejslavnější kniha Babička.“

18. 2. od 17:00 hod. - PŘEDNÁŠKA

TRÓJA, 
PERGAMON, SARDY: 

výstavní síň (náměstí J. Žižky z Trocnova) 

Autorka je mladá malířka, která se ve své tvorbě věnuje především malbě 
přírody. Zachycuje krajinu tak, jak ji vidí, cítí, vnímá a postupně poznává. Malé 
obrazy maluje v plenéru přímo na daném místě a z nich poté vychází do větších 
kompozic tvořených v ateliéru. Poslední dobou se zaměřuje především na 
tématiku vody. Zobrazuje její jednotlivé podoby a nekonečné proměny. 
Zkoumá zákonitosti jejího proudění, které formují nejen ráz krajiny kolem, ale i 
těla rostlin a živočichů, které voda z velké části utváří. Na výstavě Příliv se 
představí výsledky tohoto pozorování a zaujetí vodním živlem.  
Vernisáž výstavy 24. 2. 2020 v 17 hodin
Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin

Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ zve na přednášku PhDr. Zdeňka 
Vojtíška Th. D. z Husitské teologické fakulty UK v Praze 

vstupné dobrovolné  

Přednáška Jaroslava Kreibicha k 200. výročí narození slavné české spisovatelky 
 Přednáška 

bude zpestřena ukázkami zajímavých exemplářů Babiček, jichž je pan Kreibich 
vášnivým sběratelem.

Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ zve na přednášku PhDr. Petera 
Pavúka, Ph.D., ředitele Ústavu pro klasickou archeologii FF UK 

Nové archeologické projekty UK v západním Turecku
vstupné dobrovolné  

Nová scéna Dusíkova divadla

v 1. patře knihovny na Kostelním náměstí

Nová scéna Dusíkova divadla

Změna programu u všeh uvedených organizací vyhrazena.
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1. - 2. Cesta za živou vodou 18. - 19. Fantasy Island

1. - 2. Gentlemani
20. - 21. Sviňa

4. - 5. Daria
22. - 23. Ježek Sonic

6. -7. Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) 

22. - 23. Příliš osobní známost

8. - 9. Super mazlíčci

8. - 9. Modelář 25. - 26. Karel Svoboda: Šťastná léta

11. - 12. Píseň jmen

27.- 29. 1917

13. - 14. Judy

15. - 16. Tlapková patrola: Vždy ve střehu 29. Zakleté pírko

15. - 16. Chlap na střídačku

Fantasy pohádka Cesta za živou vodou volně navazuje na předchozí snímek Ve filmu studia Blumhouse nazvaném Fantasy Island mění charismatický pan 
Cesta za králem trollů, v němž jsme poprvé potkali dobrosrdečného Espena, Roarke v luxusním, leč odlehlém tropickém rezortu tajné sny svých šťastných 
jeho dva bratry, krásnou a odvážnou princeznu Kristin. hostů ve skutečnost. Když se však fantazie stanou noční můrou, musí hosté 
Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč, děti 110 Kč. Promítáme od 16.30 hodin. záhadu ostrova vyřešit, aby si útěkem zachránili život.

Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Sofistikovaná akční komedie z dílny scénáristy a režiséra  GuyeRitchieho 
Gentlemani sleduje příběh britského drogového krále Mickeyho Pearsona Nezabiješ, nesmilníš, nepokradeš. Film Sviňa byl natočený podle 
(Matthew McConaughey), který se snaží prodat svoje impozantní drogové stejnojmenného knižního bestselleru spisovatele Arpáda Soltésze. Odehrává 
impérium dynastii oklahomských miliardářů. se ve světě vysoké politiky, mafie bílých límečků, organizovaného zločinu, 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. obchodu s bílým masem a velkých financí.

Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Mladý psychiatr Marek (Jaromír Nosek) a farmaceutka Daria (Klára Miklasová) 
se seznamují přes sociální sítě, ale hned po první osobní schůzce přitažlivá Schopnost utíkat nejrychleji ze všech na světě (na jakémkoliv světě, v němž se 
femme fatale Daria zmizí. Marek ji objeví až po několika dnech v psychiatrické právě vyskytuje) by ježek Sonic bez mrknutí oka vyměnil za opravdového 
léčebně, kde pracuje jeho matka (Jana Šulcová). kamaráda. Ze svého lesního útočiště sice chodí navštěvovat dobráckého 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. maloměstského šerifa Toma (James Marsden), ale ten se tak úplně nepočítá, 

protože si Sonica při jeho rychlosti ještě nestačil všimnout. A Sonic se snaží 
nezanechávat stopy své přítomnosti, protože ví, že by pak po něm šli. Kdo? 

Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn (Margot Robbie) spojí s dalšími Všichni! 
superhrdinkami, aby společně zachránily malou dívku z rukou obávaného Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč, děti 110 Kč. Promítáme od 16.30 hodin.
narcistického padoucha jménem Black Mask (Ewan McGregor). Správná 
psychoušská jízda může začít!
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 140 Kč. Promítáme od 20 hodin. Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má dobrou kariéru a dlouholetou 

nejlepší kamarádku Simonu, které se právě obrátil život vzhůru nohama. 
Simona je čerstvě po rozvodu a snaží se vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn 

Toulavý pes Roger je odjakživa rebel, který každému v nouzi rád pomůže. To odchází žít k otci. Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním umělcem 
ovšem znamená občas okrádat o jídlo rozmazlené domácí mazlíčky. A těch je v Viktorem, pro kterého se stává múzou. Viktor je však posedlý nejen Simonou, 
Robo City víc než dost. ale i sexem, což zpočátku vypadá jako vysněný ráj… 
Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 16.30 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů. Drony ve Filmový dokument o českém hudebním géniovi - Karlu Svobodovi natočil jeho 
filmu monitorují elektrárny, nosí luxusní kabelky na přehlídce místo modelek syn Petr Klein Svoboda. Dokument sleduje život slavného skladatele očima 
nebo sprejují ze vzduchu Petřínskou rozhlednu. Když se však jeden z hrdinů jeho syna. Známého autora oblíbených písní poznáme blíže než kdy před tím. 
rozhodne využít dron k něčemu úplně jinému, situace ve firmě se začne Uvidíme oficiální archivy, ale i ty, které zůstávaly dodnes veřejnosti skryté. 
komplikovat. Součástí dokumentu jsou i unikátní záběry z domácího videa, kde uvidíme, že 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. pracovní život a ten soukromý byly pro skladatele zcela prolnuté. Mezi 

pozvanými hosty uvidíme Karla Gotta, Helenu Vondráčkovou, Theodora 
Pištěka a další hvězdy české i světové kultury.

Martin poznal svého adoptivního bratra Dovidla v devíti letech, kdy v Evropě Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.
zuřila druhá světová válka. Dovidl, stejně starý polský Žid, který našel útočiště v 
jeho rodině, byl nadaným houslistou. Ve svých jednadvaceti letech měl zažít 
svůj velký londýnský debut, ale těsně před ním záhadně beze stopy zmizel. Držitel Oscara® Sam Mendes, režisér bondovek Skyfall, Spectre a filmu 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Americká krása, natočil jedinečný epický příběh z první světové války. Na 

sklonku jednoho z největších válečných konfliktů všech dob dostali dva mladí 
britští vojáci Schofield (George MacKay) a Blake (Dean-Charles Chapman) 

Judy Garland je fenomenální zpěvačka a úspěšná herečka, která se již od útlého zdánlivě nesplnitelný úkol. V nervy drásajícím závodě s časem musí zdolat 
věku stává miláčkem celé Ameriky. Její talent si podmaňuje miliony diváků na nepřátelské území a doručit zprávu, která má zabránit smrtícímu útoku na 
celém světě. Její kariéra je doslova splněným snem.  Ale všechno má svou cenu. stovky vojáků mezi ohroženými je i Blakeův bratr.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Tlapky vytvořily servisní technický tým pro svého oblíbeného šampióna a těší Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí sloužit. 
se, že mu pomohou k vítězství. Jejich závodnický hrdina se ovšem nešťastnou Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince Vítka, zakletého do 
náhodou zraní, nemůže řídit a s prosbou, aby jel závod místo něj, se obrátí na ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí, že se Aninka schází s pohledným mladíkem, 
svého největšího obdivovatele a fanouška – na Marshalla!! pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí. Jedinou možností, jak zlomit prokletí, je, že 
Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 16.30 hodin. ho Aninka najde kdesi ve světě. A tak se dívka vydává na cestu za záchranou 

svého milého. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč, děti 90 Kč. Promítáme od 16.30 hodin.

Již patnáct let šťastně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří 
delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá a rozhodne se svou sokyni 
Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

KINO MILOŠE FORMANA ÚNOR

Změna programu vyhrazena
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Inzerci do ČN přijímáme buď osobně nebo písemně na adrese redakce: 
MěÚ Čáslav, Žižkovo nám. 1, 286 01 nebo e-mailem: noviny@meucaslav.cz

více informací na www.meucaslav.cz/noviny nebo na tel.: 327 300 228

Kontakt:
 

Strojírenská firma INPRO Čáslav s.r.o. 
hledá do výroby pracovníky 

těchto profesí:

 mzda 25 až 40 tis. Kč

 mzda 25 až 30 tis. Kč

 mzda 25 až 30 tis. Kč

 mzda 25 až 30 tis. Kč

 mzda 25 až 30 tis. Kč

Svářeč:

Operátor ohraňovacího lisu:

Operátor vodního paprsku:

Operátor laminovny:

Operátor montáže přívěsů a karavanů:

Nabízíme práci v jedné směně, 8 hodinovou pracovní dobu 
a dotované obědy.

Tel.: 327 312 632
E-mail: smekalova@inpro-caslav.cz
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Přeprava osob a věčí jako TAXI

Minimální cena jízdného 60,- Kč

Jsme poskytovatelé náhradního plnění dle zák. č. 435/2004 sb.

Také posyktujeme služby pro rodinu a domácnost.

NABÍZÍM 

KADEŘNICKÉ 

SLUŽBY 

DO DOMU

- pánské
- dámské
- dětské

společenské účesy, 
svatební účesy, ...

Sandra Sojková

604 666 772
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 KOVOLIS HEDVIKOV  
Silná rodinná firma přátelská uvnitř i v okolí 

Jsme tlaková slévárna v srdci údolí přírodní rezervace. 
Našim lidem dáváme jistotu dobře ohodnocené práce v 
přátelském vstřícném prostředí. Díky tomu u nás pracují 
lidé, jimž vděčíme za to, že jsme světovou špičkou ve 
slévárenství. 

Modernizujeme a zlepšujeme i na personálním 
oddělení, zasíláme elektronické výplatní pásky, máme 
elektronickou knihu úrazů, jejichž cílem je zjednodušení 
administrativy.

Široká nabídka benefitů se rozšířila o příspěvek na 
mimopracovní setkávání, příspěvek na dětský tábor a jako 
další benefit mohli zaměstnanci v rámci Dne zdraví využít 
poukazy zdravotní pojišťovny nebo si vyzvednout 

Kvalita dodávaných dílů je jako každý rok nejdůležitější. vitamínový balíček, či se nechat očkovat proti chřipce. 
Neustálé snižování zákaznických reklamací je jako Nastartoval se celoroční projekt Společně s KH, kde se 
„vstupenka“ pro další a nové projekty našich spokojených každý měsíc koná sportovní, kulturní nebo jiná 
zákazníků. volnočasová aktivita pro zaměstnance a jejich rodiny.
Novinkou za rok 2019 bylo nastavení robotizace výroby a Za úspěšný rok děkujeme všem zaměstnancům, jejich 
další ze strojů podstoupil repase. Největší investicí rodinám, které je podporují, a Vám všem, kteří se s námi 
loňského roku byla výstavba ronovské haly. podílíte na budování a rozvoji našeho okolí a firmy.

PRODÁM STAVEBNÍ POZEMEK

1 113 m²  
- na okraji obce Adamov u Čáslavi, cena 

- územní souhlas na stavbu RD vydán

- vodovodní a elektrická přípojka na pozemku

- plynovod 4 m od hranice pozemku 

- prodej pozemku v květnu 2020

  

  

 

830 Kč/m²

- kontakt: evamarkova@mujmail.cz 

STŘÍHÁNÍ PSŮ ČÁSLAV

Každé pondělí 
od 7:00 do 21:00 hod.
Nutná telefonická rezervace 
na čísle: 603 757 387
Štěpánka Kindlová
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Program na únor 2020

TURISTIKA

1. 2. 2020 - sobota - ZIMNÍ TÁBOŘENÍ NA LICHNICI

8. 2. 2020 - sobota - PO STOPÁCH STARÉ ŽELEZNICE

15. 2. 2020 - sobota - ŠVABINOVSKÝM LESEM

22. 2. 2020 - sobota - OKOLO SÁZAVY

29. 2. - sobota - PRAHOU 6

Trasa: Třemošnice - Starý Dvůr - Lichnice - Třemošnice. 8 km. Odjezd vlakem v 
9:13 hod., návrat v 14:44.  Vedoucím je Ing. Zbyněk Němec.
 

Trasa: Sázava u Žďáru n. S. - cyklostezka - Přibyslav. 11 km. Odjezd vlakem v 
8:04 hod, návrat ve 14:49  nebo 15:56 hod. 
Jízdné: tam Čáslav - Sázava u Žďáru, zpět Přibyslav - Čáslav. Vedoucí je Julie 
Černíková.

Trasa: Bahno - r. Vidlák - Zbraslavice. 10 km. Odjezd vlakem v 8:51 hod., návrat 
v 15:06 hod. 
Jízdné: tam Čáslav - Bahno, zpět Zbraslavice - Čáslav.  Vedoucí je paní Zdena 
Šrámková.

Trasa: Okrouhlice - Pohleď - Světlá n. Sázavou. 12 km. Odjezd vlakem v 8:04 
hod., návrat ve 14:48 hod.
Jízdné: tam Čáslav - Okrouhlice, zpět: Světlá n. S. - Čáslav.  Vedoucí je paní 
Zdeňka Matysová. 

Trasa: Střešovice - Břevnov (zahrada) - Větrník - obora hvězda - Petřiny. 12 km. 
Odjezd v 7:51 hod., návrat ve 15:06 nebo 17:06 hod.
Jízdné: Praha hl. n. a zpět + MHD 2x 24 Kč.  Vedoucí je paní Zuzana Vohnická. 

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY
NA PĚŠÍ ZÓNĚ V ČÁSLAVI

 cca 20 m²
tel.: 605 443 615 

Kácení a řez rizikových stromů 
stromolezeckou technikou,

řez živých plotů.
 tel.: 606 527 091

POSLEDNÍ ZÁPASY HC ČÁSLAV V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ SEZONY 2019/2020

26. 01. 2020 HC Čáslav - Vlašim 18. kolo

01. 02. 2020 Kralupy n. V. - HC Čáslav 19. kolo

09. 02. 2020 HC Čáslav - Králův Dvůr20. kolo
15.nebo 16. 02. Žabonosy - HC Čáslav21. kolo

KAVÁRNIČKY
zpravidla druhý čtvrtek v měsíci

od 9-11 hodin
v kavárně Diakonie Čáslav

(bezbariérový vchod mezi husitským a evangelickým kostelem)

Čtvrtek 13. února 2020 9-11 hodin
Host:
Téma:
Čtvrtek 19. března 2020  9-11 hodin
Host: doc. Jan Dušek, Ph.D.
Téma:

VELIKONOČNÍ KAVÁRNA

Čtvrtek 14. května 2020  9-11 hodin
Host: Mgr. Františka Tichá, husitská farářka v Čáslavi
Téma:

Čtvrtek 18. června 2020  9-11 hodin
Letní kavárnička s koncertem

 
 Bc. Michaela Dvořáková, Dis., kurátorka čáslavského muzea
 čáslavský rodák Jiří Mahen a jeho životní osudy

 Co obnáší práce epigrafikova?

Od 10:30 Velikonoční slavnosti 
Diakonie v kostele „Křížová cesta 
se zpěvy a obrazy”

 Československá církev hustitská 100 let služby Bohu, 
pomoci člověku

 

Čtvrtek 8. dubna 2020 9-11 hodin

    

Kavárnička je setkání všech generací (převážně však té starší) 
evangelického sboru v Čáslavi a také klientů sociálně-terapeutické dílny 

střediska Diakonie v Čáslavi. Setkání jsou otevřená i široké veřejnosti. 
Zahajujeme krátkou biblickou úvahou, společně vzpomínáme, 

zveme si zajímavé hosty, zpíváme.
A ZVEME VÁS MEZI NÁS!

 

 HC Čáslav 6. pozici se v tabulce po 17. kole nachází na 

23. 02. 2020 HC Čáslav - Kutná Hora22. kolo
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