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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 11. 12. 2017 | Městská rada

usnesením č. 433/2017
usnesením č. 457/2017

usnesením č. 434/2017

usnesením č. 458/2017
usnesením č. 435/2017

usnesením č. 459/2017
usnesením č. 436/2017 

usnesením č. 437/2017 usnesením č. 460/2017

usnesením č. 438/2017 usnesením č. 461/2017

usnesením č. 439/2017

usnesením č. 440/2017

usnesením č. 441/2017 usnesením č. 462/2017

usnesením č. 442/2017

usnesením č. 443/2017

usnesením č. 444/2017 usnesením č. 463/2017

usnesením č. 445/2017

usnesením č. 446/2017

usnesením č. 447/2017

usnesením č. 464/2017
usnesením č. 448/2017

usnesením č. 465/2017
usnesením č. 449/2017

usnesením č. 466/2017
usnesením č. 450/2017

usnesením č. 451/2017

usnesením č. 452/2017

usnesením č. 453/2017

usnesením č. 467/2017
usnesením č. 454/2017

usnesením č. 455/2017

usnesením č. 468/2017

usnesením č. 456/2017 usnesením č. 469/2017

 schválila rozpočet ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. na rok 2018 důvodové zprávy. 
podle předloženého návrhu. Rekapitulace výnosy: 11 817,00 tis. Kč., náklady:  neschválila Prohlášení od dodavatelů odpadů k pro-
11 817,00 tis. Kč. jektu „Intenzifikace a modernizace systému tříděného sběru textilního 

 schválila rozpočet Dusíkova divadla Čáslav, s.r.o. na rok odpadu" mezi Městem Čáslav a společností DIMATEX CS, spol. s r.o. dle dů-
2018 podle předloženého návrhu. Rekapitulace výnosy: 10 900,00 tis. Kč., vodové zprávy. 
náklady: 10 900,00 tis. Kč.  schválila přidělení bytuč. 1 v č. p. 1776 ul. Potoční, 

 schválila rozpočet Základní školy Čáslav, Nám. Jana Čáslav a uzavření nájemní smlouvy, v tomto pořadí: 1. M.H., Čáslav, 2. 
Žižky z Trocnova 182 na rok 2018 podle předloženého návrhu. Rekapitulace A.J.Čáslav, 3. M.U., Čáslav za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
výnosy: 24 516,00 tis. Kč., náklady: 24 516,00 tis. Kč.  schválila prodloužení pronájmu nebytového prostoru - 

schválila rozpočet Základní školy Čáslav, Masarykova sklepní prostor pod budovou č. p. 1, nám. Jana Žižky z Trocnova, v Čáslavi p. M. 
357 na rok 2018 podle předloženého návrhu. Rekapitulace výnosy: 24 093,00 L. -Pelium, IČ 165 38986, provozovna nám. Jana Žižky z Trocnova 2, Čáslav do 
tis. Kč., náklady: 24 093,00 tis. Kč. 31.12.2022 dle důvodové zprávy.

 schválila rozpočet Základní školy Čáslav, Sadová 1756  schválila prodloužení pronájmu nebytového prostoru 
na rok 2018 podle předloženého návrhu. Rekapitulace výnosy: 25 658,00 tis. v budově bez č. p., pozemek p. č. 3446 v areálu bývalých kasáren Prokopa 
Kč., náklady: 25 658,00 tis. Kč. Holého v Čáslavi p. V.P. ,bytem Čáslav na dobu neurčitou dle důvodové zprávy.

 schválila rozpočet Základní umělecké školy J. L. Dusíka  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
Čáslav; na rok 2018 podle předloženého návrhu. Rekapitulace výnosy:  p oz e m c íc h  p .č . 1 7 15/38, p.č. 1715/16, p.č. 2080/3, p.č. 1726/15, 1732/14, 
21 071,00 tis. Kč., náklady: 21 071,00 tis. Kč. 1715/1, 2079/1, 1726/14, 1716/3, 2082/2, zapsaných na LV č. 10001, pro obec 

 schválila rozpočet Mateřské školy Čáslav na rok 2018 a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním 
podle předloženého návrhu. Rekapitulace výnosy: 29 189,00 tis. Kč., náklady: pracovišti Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost 
29 189,00 tis. Kč. GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, 

 schválila rozpočet Domu dětí a mládeže Čáslav na rok úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý metr délkový 
2018 podle předloženého návrhu. Rekapitulace výnosy: 6 720,00 tis. Kč., plynárenského zařízení uloženého v budoucích služebných pozemcích, 
náklady: 6 720,00 tis. Kč. nejméně však 1 000  Kč + platná sazba DPH. 

 schválila rozpočet Městského muzea a knihovny Čáslav  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
na rok 2018 podle předloženého návrhu. Rekapitulace výnosy: 8 130,00 tis. Kč., pozemku p.č. 325/1 zapsaného na LV 10001 pro obec a katastrální území Čáslav 
náklady: 8 130,00 tis. Kč. u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora 

 schválila rozpočet Domovu důchodců Čáslav na rok pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s., se 
2018 podle předloženého návrhu. Rekapitulace výnosy: 41 689,00 tis. Kč., sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, spočívající v právu 
náklady: 41 689,00 tis. Kč. řízení, umístění a provozování distribuční soustavy v rozsahu dle 

 schválila rozpočet Městské nemocnici Čáslav na rok geometrického plánu č. 3022-310/2017 v celkové délce 2 bm. Smluvní strany 
2018 podle předloženého návrhu. Rekapitulace výnosy: 230 943,00 tis. Kč., se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši     
náklady: 243 398,00 tis. Kč. 1 210 Kč včetně DPH. 

 schválila střednědobý výhled rozpočtu ANIMA  schválila záměr vykoupit pozemky pod místními 
2ČÁSLAV, o.p.s. na roky 2019 - 2020 podle předloženého návrhu. komunikacemi: pozemky p.č. 1732/4 o výměře 570 m , p.č. 1727/9 o výměře 

2 2 schválila střednědobý výhled rozpočtu Dusíkova 268 m , část pozemku p.č. 1776/34 o výměře cca 50 m , část pozemku p.č. 
2 2divadla Čáslav, s.r.o. na roky 2019 - 2020 podle předloženého návrhu. 1730/118 o výměře cca 10 m , část pozemku p.č. 1726/1 o výměře cca 186 m  

2 schválila střednědobý výhled rozpočtu Základní školy ve vlastnictví fyzických osob, za cenu dle znaleckého posudku 250Kč/m  a 
2Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182 na roky 2019 - 2020 podle předloženého bezúplatným převodem pozemků p.č. 1744/70 o výměře 179 m , 1744/69 o 

2 2 2návrhu. výměře 44 m , 1776/40 o výměře 13 m , 386/1 o výměře 1386 m  a 386/2 o 
2 schválila střednědobý výhled rozpočtu Základní školy výměře 655 m  od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Čáslav, Masarykova 357 na roky 2019 - 2020 podle předloženého návrhu.  schválila prominutí nájemného za měsíc prosinec 2017 
 schválila střednědobý výhled rozpočtu Základní školy v bytě DPS ul. Jiřího z Poděbrad 939/1 v Čáslavi dle důvodové zprávy. 

Čáslav, Sadová 1756 na roky 2019 - 2020 podle předloženého návrhu.  schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého 
 schválila střednědobý výhled rozpočtu Základní rozsahu „II. etapa Oprava a udržování Informačního centra Čáslav" byly 

umělecké školy J. L. Dusíka Čáslav na roky 2019 - 2020 podle předloženého obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě. 
návrhu.  na základě ustanovení § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 

 schválila střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
Čáslav na roky 2019 - 2020 podle předloženého návrhu. pozdějších předpisů, uložila Městskému muzeu a knihovně Čáslav, příspěvkové 

 schválila střednědobý výhled rozpočtu Domu dětí a organizaci, Husova 291/3, 286 01 Čáslav, IČ: 00472867 odvod finančních 
mládeže Čáslav na roky 2019 - 2020 podle předloženého návrhu. prostředků ve výši 250 000 Kč z jejího fondu investic do rozpočtu svého 

 schválila střednědobý výhled rozpočtu Městskému zřizovatele Města Čáslavi, IČ: 00236021. Tento odvod bude proveden 
muzeu a knihovně Čáslav na roky 2019 - 2020 podle předloženého návrhu. bezhotovostním převodem na účet č. 19-11117722/0800, vedený u České 

 schválila střednědobý výhled rozpočtu Domovu spořitelny, a.s., v jedné splátce nejpozději do 15. 12. 2017. 
důchodců Čáslav na roky 2019 - 2020 podle předloženého návrhu.  vyslovila souhlas s uzavřením Darovací smlouvy mezi 

 schválila střednědobý výhled rozpočtu Městské Českou spořitelnou a.s. a Městem Čáslav na rok 2018 a dále s uzavřením 
nemocnici Čáslav na roky 2019 - 2020 podle předloženého návrhu. Dodatku č. 4 ke Smlouvě o účtu č.:21418-11117722/0800 dle důvodové 

 schválila předložené podklady - dokumentaci návrhu zprávy. 
interiéru od společnosti Design Chotěboř s.r.o. zhotovené v 05/2017 jako  vyslovila souhlas s odpisem nedobytných pohledávek 
závazný standard, na základě kterého bude připraveno výběrové řízení veřejné za neuhrazené faktury za rok 2015 v Městské nemocnici Čáslav, dle důvodové 
zakázky na dodávky „Interiér hotelu Grand". zprávy. 

 schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě č.  vyslovila souhlas, s odpisem nedobytných pohledávek 
S/100295/05600002/408/2014 o sběru, přepravě a odstranění odpadů mezi za nezaplacené regulační poplatky za rok 2015 v Městské nemocnici Čáslav, dle 
Městem Čáslav a společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. dle důvodové zprávy. 
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usnesením č. 470/2017
usnesením č. 472/2017

usnesením č. 473/2017
usnesením č. 471/2017

 doporučila Zastupitelstvu města usnesení tohoto 939 a v ulici Filipovská č.p. 574 v Čáslavi, dle důvodové zprávy. 
znění: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením č. /2017  schválila nájemní smlouvu na pronájem nebytových 
souhlasí podle § 34, zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech prostor ve 3. nadzemním podlaží budovy městského úřadu, Gen. Eliáše 6 

2územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím úvěru na (st.p.č. 244/4) o celkové výměře 72,1 m  mezi Městem Čáslav a organizací DSO 
předfinancování projektů realizovaných v roce 2018 a financovaných z in- Mikroregion Čáslavsko, za cenu 2 500 Kč/měsíčně + náklady na provoz, od 1. 1. 
tegrovaného regionálního programu pro Městskou nemocni Čáslav, ve výši   2 0 1 8 na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy. 
25 mil. Kč.  schválila dodatek č. 2 nájemní smlouvy mezi Městem 

 schválila prodloužení nájemních smluv stávajícím Čáslav a TK Gastroservis s.r.o. Chedrbí, dle důvodové zprávy.
nájemníkům v domech v ulici Boženy Němcové č.p. 640, Jiřího z Poděbrad č.p. 

  schválilo rozpočtové opatření č. 4/2017. Rekapitulace: dané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Společnost Net4Gas, s.r.o. bude 
upravené příjmy 256.608,58 tis. Kč, upravené výdaje 269.231,61 tis. Kč, hradit znalecký posudek a veškeré náklady spojené s prodejem a odkupem 
financování plus 12. 623,03 tis. Kč. pozemků. 

 delegovalo svou pravomoc schvalovat rozpočtová  neschválilo záměr směnit část pozemku p.č. 1957/1        
2opatření [§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění o výměře cca 96 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaný u Katastrálního úřadu 

pozdějších předpisů] v období od posledního zasedání Zastupitelstva města pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec 
Čáslavi v roce 2017 do konce kalendářního roku 2017, tj. v období od 12. 12. a katastrální území Čáslav, ve vlastnictví města Čáslav a pozemek st.p.č. 296      

22017 do 31. 12. 2017 včetně, na Radu města Čáslavi. Rozpočtová opatření o výměře cca 96 m  zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
uskutečněná v tomto období dá Rada města Čáslavi na vědomí Zastupitelstvu Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 12552 pro obec a katastrální území 
města Čáslavi na jeho prvním zasedání v roce 2018. Čáslav, ve vlastnictví pana F. P., kdy smluvní strany si nebudou vzájemně ničeho 

 schválilo střednědobý výhled rozpočtu Města Čáslavi na doplácet. Hradební pásmo bude ve vlastnictví Města Čáslavi. 
rok 2019 až 2023 dle předloženého návrhu.  schválilo odkoupit: 1. Podíl ideální ¼ pozemku st. p.č. 

2 2 2 schválilo rozpočet Města Čáslavi na rok 2018 podle 3818 o výměře 19 m , st. p.č. 3820 o výměře 150 m , p.č. 196/1 o výměře 22 m , 
2 2předloženého návrhu. Rekapitulace: Příjmy 234 276,00 tis. Kč, výdaje 205 p.č. 196/5 o výměře 1 m , části pozemku p.č. 2208 o výměře 62 m  a p.č. 2555     

2065,00 tis. Kč., financování mínus 29 211,00 tis. Kč. o výměře 250 m  od paní M. Ž., bytem Londýn za cenu dle znaleckého posudku 
 schválilo rozdělení výdajů rozpočtu v části paragrafu 115 920 Kč, který vypracoval pan Ing. Jan Hájek; 2. Podíl ideální ¼ části 

2 23900 – ostatní příspěvky ve schválené výši 3 825 000 Kč na 3 200 000 Kč pozemku p.č. 2208 o výměře 131 m  a p.č. 2555 o výměře 313 m  od paní M. Ž. 
určených na sport a 625 000 Kč na ostatní příspěvky. bytem Londýn za cenu dle znaleckého posudku 15 400 Kč, který vypracoval pan 

 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Čáslavi         Ing. Jan Hájek. Pozemky jsou v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrál-
č. 4/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, ního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV          
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. č. 11652 pro obec a katastrální území Čáslav ve spoluvlastnictví Města Čáslav a 

 delegovalo pro rok 2018 zástupce města na valné paní M. Ž. Ve všech případech se jedná o plnění osvobozené od daně z přidané 
hromady společnosti MVE PLUS, s.r.o. se sídlem Hejdof 1666, Čáslav pana Ing. hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
Jaromíra Strnada. znění pozdějších předpisů. 

 delegovalo pro rok 2018 zástupce města na valné  neschválilo prodat část pozemku p.č. 196/3 o výměře 63 
2hromady společnosti VHS Vrchlice - Maleč, a.s. se sídlem v Kutné Hoře, Ku m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středo-

Ptáku 387, Kutná Hora pana Ing. Jaromíra Vítka. český kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a ka-
 delegovalo pro rok 2018 zástupce města na valné tastrální území Čáslav, společnosti High Way 108 s.r.o., Tři Dvory 18, 280 02 Ko-

hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. se sídlem lín, DIČ: CZ27956938 za cenu dle znaleckého posudku 32 760 Kč + platná sazba 
Žižkova ulice 832, Havlíčkův Brod pana Ing. Jaromíra Vítka. DPH, vypracovaného Ing. Janem Hájkem + náklady na realizaci prodeje. 

 schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení  schválilo záměr odkoupit spoluvlastnický podíl ½ 
2místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Čáslav, uzavřenou pozemku p.č. 1634/5 o výměře 1106 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaný u 

mezi Městem Čáslav a Obcí Vrdy. Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 
 schválilo prodej bytové jednotky č. 13, č.p. 1308 spolu      LV č. 2550 pro obec a katastrální území Čáslav, ve spoluvlastnictví p. M. H., by-

s podílem ve výši 5201/368520 na společných částech domu čp. 1305, čp. tem Valdice za cenu dle znaleckého posudku 82 950 Kč, zpracovaného p. 
1306, čp. 1307 a čp. 1308 a na pozemcích st.p.č. 1820/1, st.p.č. 1820/2, st.p.č. Vaňátkem dne 30. 6. 2016. 
1820/5 a st.p.č. 1820/6 zapsaných na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj,  schválilo aktualizaci Programu regenerace Městské 
katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 12301 pro obec a katastrální území památkové zóny Čáslav na období 2018 - 2022, podle důvodové zprávy. 
Čáslav, za cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem tj. 950 000 Kč + náklady  zápis kontrolního výboru o kontrole hospodaření některých 
na realizaci prodeje p. M. V., Žleby. středisek Čáslavské servisní, s.r.o. 

 schválilo prodej bytové jednotky v ulici Žitenická  vyslovilo souhlas s řešením nedobytné pohledávky 
1277/4, spolu s podílem ve výši 5615/255742 na bytovém domě č.p. 1277, č.p. Města Čáslavi, podle předloženého materiálu. 
1278, č.p. 1279, č.p. 1280 a č.p. 1281 a na pozemcích st.p.č. 1803, 1804, 1805,  schválilo výši měsíční odměny pro neuvolněné členy 
1806 a 1807, zapsané na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, katastrálním Zastupitelstva města Čáslavi takto: člen rady - 2700 Kč, předseda výboru 
pracovišti Kutná Hora na LV 12216 pro obec a katastrální území Čáslav, za cenu zastupitelstva nebo komise rady - 2200 Kč, člen výboru zastupitelstva, komise 
ve výši stanovené znaleckým posudkem + náklady na realizaci prodeje p. J. H.. rady nebo zvláštního orgánu - 1800 Kč, člen zastupitelstva - 900 Kč a stanoví, že 

 schválilo prodat část pozemku p.č. 2441/6 o výměře 56 odměny budou neuvolněným zastupitelům poskytovány ve stanovené výši       
2m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro s účinností ode dne 1. 1. 2018. V případě souběhu nároků z funkcí (sloupce 1-4) 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a náleží členu zastupitelstva nejvyšší odpovídající částka dle zastávané funkce. U 
katastrální území Čáslav, ve vlastnictví Města Čáslav za cenu 7 053 Kč + DPH dle náhradníků za člena zastupitelstva obce, který odstoupil, či jinak ukončil 
znaleckého posudku, vypracovaného Ing. Jiřím Vyhnálkem a koupit část mandát, náleží odměna ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v ob-

2pozemku p.č. 2441/2 o výměře 58 m , v katastrálním území Čáslav, zapsaného sazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do 
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora příslušné funkce. 
na LV č. 2147 pro obec a katastrální území Čáslav, ve vlastnictví společnosti  schválilo podání žádostí o dotaci z MMR v rámci pro-
NET4GAS, s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle za gramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na akci „Demolice 
cenu 7 305 Kč dle znaleckého posudku, vypracovaného Ing. Jiřím Vyhnálkem. objektu č.p. 1082 v Čáslavi. 
Pořízení pozemku ve vlastnictví společnosti NET4GAS, s.r.o. je osvobozené od  schválilo Projekt následného využití revitalizovaného 
daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2014 Sb., o dani z při- území s názvem „Revitalizace území bývalé vojenské ubytovny v Čáslavi", který 
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je povinnou přílohou k žádosti o dotaci na akci „Demolice objektu č.p. 1082        záměr transformace příspěvkové organizace Městská 
v Čáslavi. nemocnice Čáslav na obchodní organizaci a ukládá radě města a řediteli 

 schválilo podle §96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,   m  ě stské nemocnice zpracovat harmonogram postupu transformace. 
v platném znění, návrh jednacího řádu Zastupitelstva města Čáslavi ve znění vyslovilo souhlas podle § 34, zákona č. 250/2000 Sb.       
pozměňovacích návrhů zastupitelů města, s účinností od 1. 1. 2018. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,    

 schválilo tyto termíny zasedání zastupitelstva města v s přijetím úvěru na předfinancování projektů realizovaných v roce 2018 a 
roce 2018: 12. 2. 2018, 23. 4. 2018, 25. 6. 2018, 17. 9. 2018, termín v listopadu financovaných z integrovaného regionálního programu pro Městskou nemoc-
bude upřesněn dle termínu komunálních voleb a 10. 12. 2018. nici Čáslav v maximální výši do 40 mil. Kč. 

vzalo na vědomí

usnesením č. 82/2017
usnesením č. 84/2017 

usnesením č. 83/2017

usnesením č. 474/2017

usnesením č. 479/2017
usnesením č. 475/2017

usnesením č. 476/2017

usnesením č. 477/2017

usnesením č. 478/2017

 schválila rozpočtové opatření č. 5/2017 dle s přijetím finančního daru účelově specifikovaného pro ZŠ Čáslav, náměstí Jana 
předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy 257 833,37 tis. Kč, Žižky z Trocnova 182. 
upravené výdaje 270 456,40 tis. Kč, financování plus 12 623,03 ti. Kč.  schválila: - dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí 

 schválila vydání prohlášení pro společnost ASEKOL a.s., skartačních služeb ze dne 24. 7. 2009 mezi Městem Čáslav a SKARTACE s.r.o., 
která zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, dle důvodové zprávy. Zoufalka 1018, 584 01 Ledeč nad Sázavou; - uzavření Smlouvy o poskytnutí 

 schválila umístění předzahrádky (zábor veřejného služeb - skartace s dodavatelem SKARTACE s.r.o., Zoufalka 1018, 584 01 Ledeč 
prostranství) v ul. Nám. Jana Žižky z Trocnova před č.p. 2 v Čáslavi pro majitele nad Sázavou. 
restaurace Pod Radnicí p. Ing. P. L. v souladu s obecně závaznou vyhláškou 
Města Čáslavi o místních poplatcích v platném znění na dobu neurčitou za 
podmínky, že do konce roku 2017 uhradí veškeré dlužné pohledávky za zábor 
veřejného prostranství. 

 vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 7 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici Čáslav 
od firmy PharmDr. J. K., dle důvodové zprávy. 

 vyslovila souhlas, podle § 27 odst. 5 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

Usnesení městské rady ze dne 11. 12. 2017 | Městská rada

SPOLUPRÁCE MEZI ČÁSLAVÍ A VRDY

Prvním miminkem, které se v tomto roce narodilo 
v porodnici zdejší městské nemocnice, se hned na 
Nový rok stal Eduard Svoboda. 

Chlapeček je prvním dítětem maminky Karo-
líny Štěpánkové a tatínka  Svobody. Jeho 
rodiče se jen krátce před narozením svého potom-
ka přestěhovali do Kutné Hory, a proto i malý 
Eduard zamířil z porodnice právě tam. 

Miminko se narodilo s váhou 3,3 kilogramů a 
měřilo 49 centimetrů. Podle vyjádření jeho šťastné 
maminky je chlapeček v pořádku. 

Jen několik málo hodin po narození přivítali 
Eduarda na světě jako prvního novorozence roku 
také zástupci vedení města - starosta inženýr Jaro-
mír Strnad a místostarosta magistr Daniel Mikš. Ti  
s sebou zároveň přinesli drobné dárky. Čáslavských novin a malému Eduardovi přejeme 

K velké gratulaci rodičům se připojuje i redakce do života jen to nejlepší.                                          

 Ladislava

zn

PRVNÍ MIMINKO ROKU 2018 V ČÁSLAVSKÉ PORODNICI

Městský úřad Čáslav
zve všechny občany

na zasedání městského zastupitelstva, 
které se uskuteční v pondělí 
12. února 2018 od 17 hodin 

na Nové scéně Dusíkova divadla.

V první polovině ledna byla na čáslavské radnici 
podepsána smlouva mezi naším městem a nedale-
kými Vrdy. Starosta Čáslavi, inženýr Jaromír Strnad 
a starosta Vrdů, pan Antonín Šindelář, tak potvrdili 
předchozí dohodu o rozšíření působnosti strážníků 
čáslavské městské policie i na zmiňovanou obec. 

kových případů. Zvláště 
mladí lidé se v součas-
nosti dopouštějí výtrž-
ností v menším měřítku, 
než tomu bylo v minulých 
letech. Starosta obce 

Podpisu smlouvy byli mimo již výše jmenova- tento stav přisuzuje po-
ných přítomni také místostarosta Vrdů, inženýr Mi- měrně široké nabídce mi-
loš Mlynka a velitel čáslavských strážníků pan Pavel moškolních aktivit v obci. 
Kratochvíl.  P ř í to m ný  ve l i te l  

Všichni přítomní vyjádřili svoji spokojenost se městských policistů, pan 
vztahy mezi městem Čáslav v obcí Vrdy, stejně jako Pavel Kratochvíl potvrdil 
přání, aby uvedená smlouva přispěla k zajištění ješ- připravenost strážníků 
tě většího pocitu bezpečí a klidu všech obyvatel vykonávat hlídkovou čin-
dotčených lokalit. Jak konstatoval místostarosta Vr- nost také ve Vrdech a 
dů, mělo by se jednat hlavně o preventivní činnost a konstatoval, že podle 
případně řešení problémů, týkajících se například všech předpokladů ne-
ničení veřejného majetku a tak podobně. Jak ale bude nezbytné navyšo-
doplnil starosta Vrdů, pan Antonín Šindelář, vedení vat jejich počty. Podepsaná listina byla odeslána ke té již nebude nic bránit naplnění smlouvy.                                                     
obce s radostí sleduje trend snižujícího se počtu ta- schválení na Krajský úřad Středočeského kraje a po-                                                                                zn
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V době vydání toho-
to, tedy únorového, 
čísla Čáslavských no-
vin již od začátku no-
vého roku 2018 uply-
nulo několik týdnů.   
V jej ich průběhu 
většina z nás již stihla 
nejen zrekapitulovat 
události roku minulé-
ho, ale zformulovány 
jsou také plány na 
nadcházející období. 

Tak, jako plánuje každý z nás v rovině osobní či 
rodinné, stejně stejně je třeba, aby svoje plány měla 
také města a celá společnost. Jen tak je možné 
posunovat dění i podobu měst a obcí praktickou a 
logickou cestou vpřed tak, aby se pokroky a změny 
pozitivně odrážely v životě jejich obyvatel. Svoje 
plány má samozřejmě i naše město. Jaké jsou a co 
nás v tomto roce čeká? Na co se můžeme těšit a co 
bude třeba překonat?

Základní plány jsou tedy již dnes dané. 
Úspěšnost jejich realizace závisí na mnoha 
faktorech, zvláště na dlouhodobé a poctivé 
práci všech, kteří se na ní podílejí, stejně jako 
na zájmu všech obyvatel města a na jejich ak-

tivním přístupu. Ten se může projevit například pos-
kytnutím informace o vznikajícím problému, který 
je v počátku snadno řešitelný. Všem lidem (a roz-
hodně jich není málo), kteří takto zodpovědně při-
stupují k péči o naše krásné město, velmi děkuji.

roku budou úpravy objektu dokončeny. Hotel tak Zapomenout nemůžeme ani na další důležitou 
bude svým hostům po mnoha letech opět nabízet oblast života, kterou je školství, přičemž město je 
komplexní služby, a to v podobě a rozsahu, které zřizovatelem všech tří zdejších základních i mateř-
odpovídají současným požadavkům. S ohledem na ské školy. Spoluzodpovídá tak mimo jiné také za je-
skutečnost, že se vedení města i další organizace jich technický stav. V nadcházejícím období se tedy 
snaží do Čáslavi přilákat větší množství turistů je například středisko mateřské školy v Masarykově 
taková nabídka, která zde v minulosti chyběla, více ulici dočká opravy střechy, mateřinka v Těsnohlídko-
než důležitá. vě ulici, stejně jako základní škola v Masarykově 

Stejně jako poslední část hotelu Grand prochází ulici mohou počítat s rekonstrukcí kotelny a o reali-
již nyní zásadními úpravami také interiér informač- zaci některých dalších akcí menšího rozsahu může 
ního centra. I toto místo napříště nabídne svoje být rozhodnuto i v průběhu roku podle aktuální 
služby nejen turistům, ale i místním obyvatelům  p  o tř eby a finančních možností města.
v moderním prostředí, které vyjde vstříc jak poža- Abychom se ale nesoustředili pouze na technic-
davkům klientům, tak i potřebám jeho zaměstnan- kou stránku péče o město. Nedílnou součástí je také 
ců. Jakkoliv se taková proměna může někomu jevit komunikace s jeho občany, kteří mají (a v poslední 
méně důležitá, všichni si jistě uvědomujeme, jak době se tak děje větší měrou) možnost účastnit se 
velkou roli ve spokojenosti návštěvníků města hraje veřejných zasedání městského zastupitelstva, vy-
jednoduchá dosažitelnost potřebných informací. jadřovat zde svoje názory a přednést případnou žá-
Věřím proto, že se nové informační středisko stane dost či stížnost. Nově nabízíme také možnost nefor-
jedním z míst ve městě, které pomohou Čáslavi málního setkání ve Starostovně. Jde o nový formát 
mezi turisty získat ještě lepší jméno. komunikace, kde mají všichni občané možnost vy-

V několika minulých letech jsme měli možnost jádřit svoje názory mimo oficiální místa. S radostí 
sledovat také postupné větší i drobnější změny v mohu konstatovat, že mnozí místní občané již této 

Stejně jako v každém roce, bude i tentokrát nez- interiéru zdejšího Dusíkova divadla, stejně jako jeho nabízené možnosti využili. O termínu konání Sta-
bytné počítat s nutností postupné rekonstrukce vnější proměnu. Na možnost využívání moderní rostovny informují vždy s předstihem Čáslavské no-
hned několika komunikací v katastru našeho města. Nové scény, jejíž podobu dokonce vysoce ohodnoti- viny.
Právě kvalita silnic i chodníků je často rozhodující li mnozí odborníci v oblasti architektury, jsme si již Jak jsem již zmínil, život ve městě se neskládá 
pro bezpečnost občanů, a to jak při jízdě automobi- zvykli, stejně jako na nové sociální zázemí a prostory pouze z řešení nejrůznějších technických problémů. 
lem, tak i při chůzi. Mohu s čistým svědomím kon- pro účinkující. Opravy však budou pokračovat i  J e ho   n e zb ytnou součástí je také možnost kulturní-
statovat, že po celou dobu, kdy se podílím spolu se v tomto roce, a to konkrétně výměnou oken a obno- ho vyžití, získávání nových poznatků a zábava obec-
svými spolupracovníky na vedení města, snažíme se vou fasády historické budovy. ně. V roce 2018, kdy si připomínáme sto let od vzni-
společně o neustálé zkvalitňování této sou- ku Československého státu bude hned několik 
části péče o Čáslav. Problémem jsou, tak jako i akcí směrováno právě k tomuto výročí. 
v dalších oblastech, často vysoké finanční Tématu první republiky se svým charakterem 
nároky takových akcí, přesto jsem přesvědčen, dotknou jak jarní Čáslavské slavnosti, tak i 
že se i v tomto roce podaří opravit další ko- některé další programy. Jsem přesvědčen, že 
munikace. Namátkou bych rád zmínil na- příležitostí k setkávání a zábavě bude i v tomto 
příklad Zahradní ulici na Čeplově. Zde budeme roce v Čáslavi dostatek, stejně jako možností   
řešit rekonstrukci a pokládku nového povrchu k aktivnímu sportovnímu vyžití či pasivnější 
v časové návaznosti na ukončení plánovaných formě sledování sportovních klání například   
prací, které ohlásila plynárenská společnost. v příjemném prostředí areálu ve Vodrantech.
Oprava této části inženýrských sítí se samo-
zřejmě neobejde bez výkopových prací. Po 
jejich realizaci tak přijde ten pravý čas na 
celkovou rekonstrukci povrchu komunikace. 
Stejně jako v Zahradní ulici, dočkají se oprav 
ulic také obyvatelé Budína a novou podobu 
získá také vozovka Tyršovy ulice. Právě v posledně Další z plánovaných investičních akcí pro tento 
jmenované ulici došlo již v roce 2017 k tolik potřeb- rok je nákup nového moderního přístrojového vy-
né rekonstrukci chodníků v celé její délce. Dokonče- bavení pro zdejší městskou nemocnici. Pro tyto úče-
né práce byly z většiny financovány prostřednictvím ly se podařilo získat dotaci ve výši padesáti pěti mi-
získané dotace, letošní investice již půjdou z měst- lionů korun a podle podmínek uvedeného dotační-
ské kasy. O úpravách komunikací i na dalších mís- ho titulu musí celá akce proběhnout právě v roce 
tech Čáslavi pak bude rozhodnuto aktuálně v prů- 2018.
běhu roku podle finančních možností a vývoje hos- Neopomenutelnou součástí v plánech činnosti 
podaření. vedení města pro tento rok je také péče o zeleň.       

Výše zmiňované práce jsou v plánech města za- V tomto ohledu věříme, že se již podaří zrealizovat 
neseny každoročně. V roce 2018 nás ale čekají také delší dobu plánovaná revitalizace zeleně hned na 
některé větší jednorázové akce. Jednou z nich je do- několika místech jak v centru města, tak i na jeho 
končení celkové rekonstrukce objektu hotelu Grand okrajích. Tato akce měla být zahájena již v roce mi-
na Žižkově náměstí. Po opravě společenského sálu, nulém, musela však být odložena s ohledem na od-
který je ve své nové podobě již třetí sezónu plně volání se jednoho z neúspěšných účastníků výběro-
využíván, a po znovuoživení restaurace v prvním vého řízení na dodavatele prací. Věříme proto, že 
patře budovy, došlo nyní i na ubytovací část, jejímž nyní se již podaří bez dalších problémů jak výběrové 
plánovaným zprovozněním v první polovině tohoto řízení, tak i samotná realizace.

SLOVO STAROSTY 
CO NÁS V ČÁSLAVI ČEKÁ V ROCE 2018?

Únorová

bude otevřena 
v restauraci hotelu Grand

ve středu 7. 2. 
od 16 do 17 hodin

STAROSTOVNA
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První měsíce v roce jsou tradičně vyhrazeny ple-
sovému veselí. K plesům tradičně patří tanec, 
a protože je poměrně obtížné tančit bez hudby, pat-
ří i ta k takovému správnému plesu. Vzhledem k to-
mu, že hudební díla jsou díly autorskými, mají své-
ho jakéhosi stvořitele, autora, který má k jím vytvo-
řenému dílu několik práv, jejichž obsah vymezuje 
právo autorské. Právo autorské je odvětvím práva, 
jež se zabývá zejména autorskými díly. Autorským 
dílem je mimo jiné dílo umělecké, které je jedineč-
ným výsledkem tvůrčí činnosti autora. 

Nejdůležitějším právem autora významným 
pro širší veřejnost je právo dílo užít (právě onou ve-
řejností), což je právo majetkové povahy a může být 
tedy děděno. 

Právem dílo užít se rozumí například: vytváření 
kopií, rozšiřovaní či půjčování takových kopií,
a dále například sdělování takového díla veřejnosti 
(recitace před publikem). Základním pravidlem je, 
že tyto výše zmíněné činnosti může činit bez dalšího 
jen samotný autor díla, případně jeho dědic, každá 
jiná osoba potřebuje k takové činnosti souhlas au-
tora, eventuálně jeho dědice.

Za jistých podmínek lze užít dílo, aniž by bylo 
potřeba souhlasu autora. Jedná se například o mož-
nost vytvoření kopie pro vlastní osobní potřebu, 
právo některých institucí pořizovat kopie pro archi-
vační účely a jiné. Podmínka souhlasu je vázána na 
dobu trvání za dobu života autora a pak sedmdesát 
let po jeho smrti. Po uplynutí této doby není licence 
potřeba, a takové dílo je oprávněn užít každý.  

S ohledem na výše zmíněný ples, což je ve vět-
šině případů kulturní akce s hudební produkcí pro 
širší veřejnost, kdy pro jednotlivá hudební díla je 
nutné získat licenci, bylo by zjevně nepraktické, ba 
dokonce téměř neproveditelné, získat souhlas kaž-
dého jednotlivého autora produkovaných děl. K to-
mu, aby se předešlo takovýmto složitostem, byl zří-
zen institut kolektivní správy, který na jedné straně 
umožňuje užívat předměty autorskoprávní ochrany 
širší veřejnosti v případech, kdy potřebují souhlasu 
autora, na druhé straně pak chrání oprávněné ma-
jetkové nároky autorů.  

Na závěr nutno upozornit, že tento článek, je 
pouze jednoduchým nastíněním autorskoprávní 
problematiky, která je v zásadě poměrně komplex-
ní, a nelze ji vyčerpat na těchto řádcích. 

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

Marek Červenka

EXKURZ DO AUTORSKÉHO 
PRÁVA

V budově hotelu Grand probíhá třetí etapa rekon-
strukce. V této poslední fázi prací, jsou v prostorách 
druhého a třetího patra budovány nové hotelové 
pokoje, které každým dnem dostávají stále reálnější 
obrysy. Přídavné jméno „bývalý”, často krčící se 
před slovním spojením „hotel Grand”, tak po dlou-
hých letech budeme moci brzy vynechat. 

bude mít své vlastní sociální zařízení. Náklady na 
stavební práce se pohybují okolo 13 miliónů korun.   

Pokojová část budovy má již svoji hrubou podo-
bu a rozčleněné místnosti. „V současné době je ho-
tová základní dispozice pokojů. Jsou vystavěné 
všechny příčky a nyní probíhají práce na elektroin-
stalaci, vzduchotechnice a dalších vnitřních rozvo-

O kapacitě ubytovací části hotelu a nákladech dech. Poté budou následovat úpravy stěn, pokládka 
spojených s touto fází rekonstrukce hovoří vedoucí podlahy, zapojování svítidel a podobné finální úpra-
oddělení investic městského úřadu Bc. Markéta vy,” upřesnila Bc. Markéta Petrová.
Petrová: „Hotel Grand bude mít kapacitu ubytova- Výběrové řízení pro dodavatele prací, které pro-
cího úseku až 39 lidí, kteří budou ubytování ve čtr- běhlo na podzim loňského roku, vyhrála Realitní a 
nácti pokojích a dvou apartmánech. Každý pokoj stavební společnost s.r.o., která by měla do konce 

dubna letošního roku jednotlivé míst-
nosti připravit tak, aby pokoje mohly 
být bez zbytečných odkladů vybaveny 
vnitřním vybavením. První hosté by 
tak zde mohli být ubytovaní začátkem 
druhé poloviny roku.

Práce na této budově byly započa-
ty v polovině roku 2015, kdy byl kom-
pletně zrekonstruován společenský 
sál s jeho přilehlé místnosti. V dalším 
roce byl opraven obvodový plášť hote-
lu a v prvním patře budovy vybudová-
na restaurace. 

              JN

PRACOVNÍ RUCH NEUTICHÁ ANI V UBYTOVACÍ ČÁSTI 
HOTELU GRAND

Interiér informačního centra v současné době pro-
chází rozsáhlou rekonstrukcí, po jejímž závěru bude 
občany a návštěvníky města vítat zcela nový prostor 
s moderními technologiemi, které například turis-
tům usnadní orientaci po historicky zajímavých mís-
tech v Čáslavi nebo v plánovaných kulturních ak-
cích. Informační středisko v novém kabátě by mělo 
první návštěvníky přivítat za dva měsíce.

                

storách zimního stadionu nebo v restauraci hotelu 
Grand, kde zmiňovaná společnost dále navrhovala 
v současnosti budovanou ubytovací část.

V průběhu následujících týdnů přijde na řadu 
zařízení interiéru, pro které bylo vypsáno nové vý-
běrové řízení stejně tak jako pro završení celého 
projektu a tím je instalace digitálního infokiosku, 
který bude informovat o aktualitách a kulturních 

Na přelomu měsíců listopadu a prosince minu- událostech ve městě.
lého roku byl provoz Informačního centra Čáslav „Nerad bych cokoliv zakřikl, ale zatím jde vše 
přesunut do prostor, nacházejících se v jeho bez- podle plánu. Pokud tomu bude i nadále, počítáme, 
prostřední blízkosti, konkrétně do výstavní síně na že na konci března by mohlo být nové středisko ve 
adrese Žižkovo náměstí 197. Brzy poté byly zaháje- své plné kráse otevřeno veřejnosti. Věřím, že zre-
ny samotné rekonstrukční práce. konstruované informační středisko zatraktivní služ-

„Krátce po přestěhování informačního středis- by ve městě a pevně doufám, že do Čáslavi přiláká 
ka byly započaty práce na samotné jeho rekonstruk- nové návštěvníky,” doplnil závěrem Mgr. Daniel 
ci. V první fázi byla stržena podlaha. Prvotní opravy Mikš
se týkaly také schodů, jejichž podkladový materiál 
se nacházel ve velmi špatném 
stavu. Následovaly práce napří-
klad na elektrických rozvodech 
nebo štukování stěn. Dnes, tedy 
v polovině ledna jsou prostory 
připraveny na výmalbu a po-
kládku podlahy,” pohovořil k té-
matu místostarosta města Mgr. 
Daniel Mikš.

Tyto práce provádí společ-
nost Realitní a stavební s.r.o., 
která pracuje podle návrhu, 
jenž byl zhotoven firmou De-
sign Chotěboř, jejíž rukopis na 
nás může dýchnout například z 
interiéru v občerstvovacích pro-

.
                                                                               JN

PRÁCE NA MODERNIZACI INFORMAČNÍHO CENTRA 
JSOU V PLNÉM PROUDU
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Na základě sdělení Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, Pod Sídlištěm 1800, Praha 8, ze 
dne 5. 12. 2017 ve věci povinnosti ohlášení k zápisu 

2do katastru nemovitostí v případě staveb od 16 m  
zastavěné plochy, Městský úřad Čáslav, odbor vý-
stavby a regionálního rozvoje, upozorňuje majitele 
nemovitostí, že ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) ve 
spojení s § 2 písm. m) zákona č. 256/2013 Sb.,                       
o katastru nemovitostí České republiky, v platném 
znění (katastrální zákon), se evidují v katastru ne-

2movitostí dokončené stavby nad 16 m   zastavěné 
plochy (v katastru se evidují budovy, kterým se číslo 

1. ledna 2018), nepodléhají ohlášení ani staveb-popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou 
2

součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stav- nímu povolení stavby do 25 m  zastavěné plochy. 
bou na pozemku a nejde o drobné stavby, přičemž Stavebník má však povinnost, vyplývající z kata-
drobnou stavbou se rozumí stavba s jedním nad- strálního zákona, ohlásit změnu údajů o pozemku, 

2
zemním podlažím, pokud její zastavěná plocha ne- jehož součástí se stala stavba nad 16 m  zastavěné 

2přesahuje 16 m  a výška 4,5 m, která plní doplň- plochy, k zápisu do katastru nemovitostí, třebaže 
2

kovou funkci ke stavbě hlavní, a stavba na pozem- tato stavba do 25 m  zastavěné plochy nepodléhá 
cích určených k plnění funkci lesa, sloužící k zajišťo- stavebnímu povolení ani ohlášení. Jedná se předev-
vání provozu lesních školek nebo k provozování ším o stavby pro hospodářské účely, hobby dílny, za-
myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesáhne hradní domky, sklady zahradního nářadí …

230 m  a výška 5 m;  za drobnou stavbu se nepova- V současné době probíhají revize katastru 
žuje stavba garáže, skladu hořlavin a výbušnin, stav- podle § 35 katastrálního zákona, jejichž předmětem 
ba pro civilní ochranu, požární ochranu, stavba ura- je zajištění souladu údajů katastru se skutečným 
nového průmyslu a jaderného zařízení, sklad a stavem v terénu.
skládka nebezpečných odpadů a stavba vodního 
díla). Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regio-

Ve smyslu § 103 odst. 1 písm. e) bodu 1  zákona nálního rozvoje, žádá všechny majitele nemovitos-
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním tí, kterých se toto týká, aby si ve svém zájmu případ-
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů né  nesrovnalosti vyřešili. 
(včetně novely stavebního zákona platné od            Ladislava Obořilová, vedoucí odboru

UPOZORNĚNÍ  PRO MAJITELE NEMOVITOSTÍ 
NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ČÁSLAV A FILIPOV

PIETNÍ ÚPRAVA VSYPOVÉ LOUČKY NA HŘBITOVĚ
Součástí čáslavského hřbitova je i tak zvaná vsypová 
loučka, kterou najdeme u hlavního vchodu na 
pohřebiště v těsné blízkosti smuteční síně. Právě 
toto prostranství se v minulých měsících stalo mís-
tem, kde došlo k delší dobu plánovaným úpravám. 

ze svého vlastního rozpočtu město, akce byla tedy 
realizována bez pomoci dotace.  

O zrodu nápadu a jeho proměně až v konečné 
dílo jsme hovořili také s místním výtvarníkem pa-
nem Františkem Tesařem.  

„K této zdánlivě drobnější, avšak důležité pro-
měně zmiňovaného místa jsme přistoupili z důvodu 
zvýšení jeho pietní podoby. Zatímco před realizací 
tohoto záměru neměli pozůstalí žádnou možnost 
například položit květinu na důstojné místo, nyní to 
možné je, a to včetně umístění do připravených 
váz,“ zhodnotila vedoucí odboru správy majetku 
města, inženýrka Dana Chrenková. Podle jejích dal-
ších slov se faktická proměna místa odehrála ve 
dvou posledních měsících minulého roku a celková 
cena díla se pohybuje kolem částky sto sedmdesáti 
tisíc korun, které na tyto účely plánovaně vyčlenilo 

umístění váz na 
květiny. 

C e n t r á l n í  
plastiku jsem 
vytvořil na kru-

„Nápad vzešel již před několika lety ode mě a hové základně,   
architekta Jirouta v době, kdy jsme připravovali z níž je vztyčen 
úpravu původního kolumbária. Shodli jsme se na kámen, jenž je   
tom, že toto místo není dostatečně důstojné, proto- z jedné strany 
že tam byla jen v úrovni trávníku položena teracová leštěný a ostatní 
deska, na které bylo na podzim napadané listí a tak strany jsou ští-
dále. Řekli jsme si, že když už pracujeme na úpravě pané. Kámen je 
hřbitova, zamyslíme se i nad úpravou vsypové louč- proříznutý a v 
ky. Poté ale pan Jirout zemřel,“ zavzpomínal nejprve něm je mírně 
pan František Tesař na svého tehdejšího spolupra- šikmo vsazen 
covníka.  nerezový papr-

„V přípravách jsem tedy pokračoval sám. Oslovil sek, který nazý-
jsem paní inženýrku Chrenkovou na vám Paprsek 
městském úřadu, která mě požádala rozloučení. Jedná se vlastně o centrální součást ce-
o náčrt mojí představy. Předložil lého piedestalu, avšak natočenou tak, že se při růz-
jsem jí  svoji skicu a dalšího zpraco- ných úhlech pohledu charakter toho paprsku i celé 
vání se již ujala paní architektka plastiky mění. Jde o dominantní prvek, který má 
Benešová, která dodržela mojí kon- charakter jednoho vpichu vsypové loučky. Místo, 
cepci. Byly vytvořeny tři desky s výš- vybrané pro instalaci tohoto pomníku nebylo nikdy 
kou hrobového místa s charakterem v minulosti použito pro vsyp, protože stojí v místě, 
palisády a zahradní úpravy. V přední kde v minulosti rostl letitý strom,“ uvedl pan Fran-
části jsou desky upraveny tak, aby se tišek Tesař, pro něhož ani tímto, již realizovaným, 
staly navazující součástí obřadní projektem jeho zájem o podobu čáslavského hřbi-
síně. Vyřešili jsme zároveň prostory tova nekončí. Již nyní se podílí na plánované pro-
na věnce i na květiny, a to ve dvou měně dalšího z místních kolumbárií, které se na svo-
výškových úrovních, přičemž v horní ji rekonstrukci právě připravuje.      
části je umístěn kvádr s otvory pro                                                                                                                                                                         zn

Pro rok 2018 byl opět vyhlášen „Program kultura a 
spolková činnost“. Kritéria pro poskytnutí dotace 
společně s formuláři naleznete na webových 
stránkách města, konkrétně v sekci městský úřad - 
formuláře ke stažení - kulturní komise 2018. Žádosti 
se v roce 2018 podávají nejpozději do 28. 2. 2018 
včetně, a to prostřednictvím podatelny Městského 
úřadu Čáslav na nám. Jana Žižky z Trocnova 1, nebo 
přímo podáním žádosti na Odboru školství, kultury 
a památkové péče Městského úřadu Čáslav v ul. 
Gen. Eliáše 6, 1. patro, dv. č. 2.13. 
S dotazy ohledně žádostí se obracejte na paní 
Bc. Jiřinu Koženou - tel. 327300139, 723537148 
nebo e-mail: kozena@meucaslav.cz.

DOTACE NA KULTURU 
A SPOLKOVOU ČINNOST

Zápis dětí do základních škol 
v Čáslavi na školní rok 2018/2019

Pátek 6. 4. 2018 od 13.00 do 17.00 hodin
Sobota 7. 4. 2018   od 9.00 do 10.00 hodin

- ZŠ Čáslav, Nám. J. Žižky z Trocnova 182
  Tel. 327312133
- ZŠ Čáslav, Masarykova 357, Tel. 327313770
- ZŠ Čáslav, Sadová 1756, Tel. 327315741

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.
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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 bezpeč-

nost na silnicích, bojovat proti kriminalitě.
Nástupní služební příjem při nástupu, včetně všech příplatků, přesahuje 

20.000 Kč hrubého. Po ukončení Základní odborné přípravy (po 1 roce) služební 
příjem přesahuje částku 23.400 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 pod-
mínkami přijetí jsou:
·   

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

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

Nově příchozí policisté v rámci Středočeského kraje získají náborový příspě-
vek ve výši 150 tisíc korun. Výplata náborového příspěvku je vázána šesti měsíč-
ní 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

kh.podatelna@pcr.cz

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

KRÁDEŽ PENĚŽENKY

VLOUPANÍ DO RODINNÉHO DOMU

Městská policie Čáslav přijala telefonické oznámení o krádeži peněženky    
v jedné z čáslavských restaurací. Muž, který zde celý večer slavil svoje narozeni-
ny, kolem půlnoci odešel do jiného restauračního zařízení. Peněženku s cigare-
tami si však nechal na baru. Po dvou hodinách se vrátil zpět a zjistil, že se na mís-
tě již nachází pouze krabička cigaret. Popsanou situaci potvrdil také jeden ze 
svědků. Stejně jako obsluha, si však nevšiml okamžiku, kdy peněženka z baru 
zmizela.

Muž měl v peněžence hotovost údajně ve výši 7 000 Kč. Vzhledem k tomu, 
že se jednalo o částku vyšší než 5 000 Kč, vzniklo zde podezření z trestného činu. 
Policie případ nadále vyšetřuje. 

Městská policie v součinnosti s Obvodním oddělením PČR Čáslav 
zasahovala v případu z 12. ledna 2018, kdy se kolem třetí hodiny ráno vloupal 
jednadvacetiletý mladík do rodinného domu v čáslavské ulici Úzká Ulička. Muž 
nejprve odcizil finanční hotovost, dva mobilní telefony a náramkové hodinky 
společně se zimní bundou. Následně odcizil z ledničky v kuchyni láhev piva a 
dále dva svazky klíčů. Při jeho odchodu majitele probudilo bouchnutí 
vchodových dveří. 

Muž byl dopaden v ulici Tyršova, kde mu byla poskytnuta první pomoc 
ošetřením natrženého obočí. Zranění si údajně způsobil při pádu, když utíkal 
před hlídkou.

Mladík z Kolínska svým jednáním způsobil škodu za více jak dvanáct  tisíc 
korun a čelí podezření z několika přečinů krádeže, porušování domovní svobo-
dy a poškození cizí věci. Případ je veden ve zkráceném přípravném řízení.
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MUŽ PRÝ ZATAHAL ZA ŠKOLNÍ TAŠKU CHLAPCE, KTERÝ JI MĚL NA ZÁDECH 

KRÁDEŽ PENĚŽENKY

Čáslavští policisté přijali oznámení v úterý 16. ledna 2018 odpoledne, o ú-
dajném skutku, který popsal policistům rodič nezletilého dítěte.

Dle prvotních informací nemělo dojít k žádnému fyzickému napadení, vy-
hrožování, krádeži či k slovnímu ataku. Dosud neznámý muž měl zatahat za škol-
ní tašku, kterou mělo dítě na zádech, poblíž autobusové zastávky.

Policisté ve spolupráci s kriminální službou událost prošetřují. Prověřují se 
kamerové záznamy městské policie uvedené lokality, kde mělo ke skutku dojít. 
Vzhledem k věku nezletilé osoby nebudeme více konkrétnější.

Policisté žádají případné svědky, aby se se svým svědectvím obrátili na 
čáslavské policisty osobně nebo na telefon 974 875 710.

Ve vestibulu čáslavského bankovního domu odcizila sedmačtyřicetiletá 
žena v nestřežený okamžik z kabelky, kterou měla poškozená zavěšenou na 
rameni, peněženku s doklady a finanční hotovostí. Peníze odcizila a peněženku 
po poškozené hodila zpět. Čáslavští policisté ve spolupráci s místními strážníky 
městské policie ihned zahájili pátrání po pachatelce. Ještě téhož dne 
pachatelku na základě získaného popisu a místní znalosti ztotožnili a k případu 
vyslechli. Žena se ke skutku přiznala a většinu odcizených peněz vrátila.

Ke krádeži došlo v dopoledních hodinách ve středu 3. ledna letošního roku 
a policisté případ vedou ve Zkráceném přípravném řízení. 

V případě prokázání viny a odsouzení hrozí za takové jednání odnětí 
svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné 
majetkové hodnoty.

Dne 5. ledna 2018 PČR po 15 hodině odpoledne vydala pátrání po 
hledaném muži z kamerového záznamu jednoho motorestu na Čáslavsku, kde 
došlo ke krádeži finanční hotovosti ve čtvrtek 4. ledna 2018 v 07.56 hodin. 

Do pěti minut byl hledaný muž ztotožněn. Velké poděkování patří krimi 
zprávám televize Prima, která ochotně spolupracovala při zařazení pátrací 
relace, kdy bezprostředně po vydání pátrání se několik diváků ozvalo na krimi-
linku. Během vyšetřování vyšlo najevo, že hledaný muž je v tomto případu 
zároveň i podezřelým. 

Kutnohorští kriminalisté sdělili v pondělí 8. ledna 2018 dvaačtyřicetiletému 
muži podezření z přečinu krádež. Podezřelý muž má za sebou bohatou 
kriminální minulost a v posledních třech letech byl za takový čin odsouzen a 
potrestán nepodmíněně.

PACHATEL KRÁDEŽE PENĚZ NA MOTORESTU DOPADEN

Místo výkonu práce: - město Čáslav, Městská policie Čáslav

Bližší informace poskytne: -Pavel Kratochvíl, velitel Městské policie Čáslav 
- tel.: 327 314 197

Výběrové řízení: - Fyzické testy a pohovor

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

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

Obálku označte „Výběrové řízení - strážník městské police” a „Neotvírat”

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA 
POZICI STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

Nabízíme:  
· vhodné pro muže i ženy
· platové zařazení - dle nařízení vlády 
  č. 564/2006

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

MĚSTSKÁ POLICIE

Čáslav

156

STŘEDOČESKÁ POLICIE HLEDÁ 
NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY NA ZÁKLADNÍ ÚTVARY 



Sobota 6. ledna opět po roce přivedla do ulic Čáslavi 
skupinky tří králů a jejich dospělých průvodců. 
Stejně jako v minulých letech se tak stalo v rámci 
Tříkrálové sbírky, pořádané již tradičně Oblastní 
charitou Kutná Hora.

 V roce 2018 se do akce aktivně zapojilo celkem 
čtrnáct skupin, tedy 42 dětí. S každou tříkrálovou 
výpravou se do ulic samozřejmě vydal také dospělý 
doprovod. Poslední - patnáctá - kasička, do níž moh-
li lidé vkládat svoje dary, byla umístěna v kostele 
svatých Petra a Pavla, před jehož vstupem v ranních 
hodinách koledníkům požehnal místní farář Bohu-
slav Stařík. 

Výtěžek letošního ročníku Tříkrálové sbírky je 
skutečně úctyhodný. Vybraná částka se vyšplhala až 
na 67 537 korun. Jde o finanční prostředky, které 
budou použity na podporu dobrovolnictví v míst-
ním domově důchodců a v nemocnici, dále pak také 
na podporu dalšího provozu Rodinného centra Kop-
retina a Centra Domek, stejně jako příspěvek na ná-
kup automobilu pro využití terénní službou. 

Průběh Tříkrálové sbírky se podle jejích organi- Děkujeme tedy každému, kdo koledníkům otevřel poděkování pak samozřejmě patří i dětem a dospě-
zátorů obešel bez jakýchkoliv nepříjemností. Na- dveře a do jejich pokladničky vložil jakýkoliv obnos. lým, kteří se do sbírky zapojili formou aktivní účasti 
opak - ochota, dobré srdce a snaha pomoci lidem, Vždyť jen tak - s vědomím nutnosti vzájemné a jen několik málo dnů po začátku nového roku vě-
kteří naši pomoc potřebují, zahřála u srdce každé- pomoci a ohleduplnosti - můžeme tvořit společ- novali několik volných sobotních hodin této dobro-
ho, kdo se do akce jakýmkoliv způsobem zapojil. nost, v níž je možné dobře a spokojeně žít. Stejné činné akci.                                                                    zn

DOBŘÍ LIDÉ OPĚT POMÁHALI PROSTŘEDNICTVÍM TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

V ČÁSLAVI BYLO VYBRÁNO 
67 537 KČ

DĚKUJEME! 

Hasiči jsou (převážně) muži, kteří neváhají pro zá-
chranu životů a majetku druhých dokázat neuvěři-
telné věci, v některých případech se zdá, jakoby pla-
menům i jiným živlům nabízeli výměnou za záchra-
nu ostatních životy svoje. Je tomu tak v případě pro-
fesionálních hasičů, ale často také u těch, kteří patří 
k tak zvaným dobrovolným hasičům. Jejich více či 
méně aktivní a různě vyzbrojená sdružení najdeme 
ve většině menších i větších obcí. Zájem dobrovol-
ných hasičů se ale většinou neomezuje jen na vý-
jezdy k případným požárům, likvidaci popadaných 
stromů nebo záchraně majetku při povodních a ji-
ných přírodních pohromách. Často se stávají doslo-
va hybateli společenského dění ve svých obcích - 
pořádají plesy, akce pro děti, soutěže... a věnují se 
také dobročinným akcím. 

Příkladem práce takového sdružení může být 
skupina dobrovolných hasičů ze Zbyslavi, kteří se  
každoročně ve vánočním období vydávají do čás-
lavské nemocnice, aby svými dary přispěli jejímu 
dětskému či dalším oddělením. V tomto roce získa-
lo věcné dary - stojanové větráky a podnožky - po-
rodnické oddělení. Zbyslavským a Dolnobučickým 
hasičům za veškerý personál i pacienty poděkoval 
doktor Lukáš Tichý. 

Dva jídelní stoly darovali (již tradičně dětskému 
oddělení) také dobrovolní hasiči z Vrdů a Dolních 
Bučic. Přítomní malí pacienti zároveň obdrželi ply-
šové hračky pro radost i ukrácení dlouhé chvíle při 
pobytu na lůžku.                                                         zn

POMOC NEMOCNICIPODĚKOVÁNÍ DĚTEM ZA VÁNOČNÍ VÝZDOBU 
V pátek 12. ledna se sešli zástupci místní radnice - 
místostarosta města, magistr Daniel Mikš, inženýr-
ka Dana Chrenková a inženýr Stanislav Chadraba     
s dětmi ze základní školy na Žižkově náměstí, které 
se podílely na výrobě jedné ze součástí vánoční 
výzdoby centra města. Místo, poblíž informačního 
střediska, je pro tento účel vyhrazeno již několik let 
a pokaždé zde máme co obdivovat. Je to také velká 
zásluha paní učitelky Petry Kratochvílové, která        
s dětmi tyto dekorační plastiky již tradičně vyrábí. 

Představitelé města dětem, paní učitelce i ředi-
teli školy poděkovali za zájem o zkrášlování města a 
předali jim drobné pozornosti. Magistr Daniel Mikš 
zároveň vyjádřil svoje přání, aby tato tradice pokra-
čovala i v příštích letech a popřál žákům deváté třídy 
úspěšný vstup do dalšího studia.                             zn

DOBROČINNÝ PLES DIAKONIE
Sérii akcí letošní čáslavské plesové sezóny - stejně hudební skupina JEL-BAND a své odměny za vystou-
jako v minulém roce - opět zahájil Dobročinný ples pení se vzdali také všichni další vystupující, včetně 
Diakonie Střední Čechy. O hudební doprovod se pří- moderátora. Za tuto vstřícnost jim patří dík. Svoji 
jemnému večeru bez nároku na honorář postarala vděčnost vyjádřili organizátoři akce také všem 

sponzorům, kteří věnovali 
věcné ceny do Štěstěny i 
každému dalšímu z účast-
níků plesu. 

Díky společnému záj-
mu a podpoře dobré věci 
se v rámci dobročinného 
plesu podařilo získat při-
bližně sedmdesát tisíc ko-
run, které budou použity 
na podporu dalších aktivit 
klientů s mentálním a kom-
binovaným postižením 
zdejšího střediska Dia-
konie Českobratrské církve 
evangelické. 

  zn, foto JN 
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Lener

Čáslavský zimní stadion jsem při této příležitosti viděl již podruhé. (Slavomír Lener se osobně zúčastnil i „Týdne hokeje“ v Čáslavi) 
Byl jsem se podívat také na tento zápas a viděl jsem, jak obrovský kus práce odvedlo město, management a všichni lidé, kteří se 
pohybují kolem hokeje. Udělali obrovskou propagaci tomu, jak má podobný stánek v takovém městě vypadat. Především mě při 
minulé návštěvě potěšilo to, že je to stadion pro všechny - malé i školní děti, viděl jsem tréninky přípravek těch nejmladších a to 
mě tenkrát zaujalo tak, že jsem nabídl možnost jako určitou odměnu do Čáslavi dát i utkání mládežnické reprezentace Česka a 
Ruska. Ukázalo se, že stejně tak, jako Čáslav zvládá ty nejmenší na místní a regionální úrovni, tak byla vynikajícím způsobem 
zvládnutá organizace i celá atmosféra zápasu s Ruskem na mezinárodní úrovni. Z mého pohledu to tedy bylo, pokud bych se měl 
takto vyjádřit, na jasnou jedničku. 

Mohlo by se něco podobného opakovat? 

Hráváme turnaje čtyř - finové, švédová, rusové - čím se jedná o větší akce a o čím starší juniory se jedná (nebo jde-li o dospělé 
hráče) tak tím je to samozřejmě náročnější na logistiku a veškeré zázemí včetně ubytování, stravování a tak dále. Vždy je tedy 
vhodné začít těmi nejmenšími, kde je i protor pro chybu. Kromě toho nechceme nejmladší hráče lidově řečeno rozmazlovat, takže 
určitě tento krok byl zvládnutý perfektně a již jsme jednali o tom, že bychom do budoucna mohli učinit i další krok, tedy například 
nějaký turnaj čtyř, ale k tomu bych nebyl pověřen já, tam jsou odborníci, kteří jdou a kontrolují, jaké je zázemí - ubytování, kvalitní 
rozcvičovna pro všechny týmy a samozřejmě kabiny. Toto tedy ještě z dnešního pohledu jednoznačně slíbit nemohu, ale 
každopádně má Čáslav nakročeno správným směrem. 

Hovoříte o zázemí pro sportovce - jaké jsou dnešní nároky? 

Samozřejmě nehovoříme o žádných pětihvězdičkových hotelech, na druhou stranu určité zázemí je zkrátka nutné. Jde o to, aby - 
pokud hovoříme například o ubytování - šlo o čisté, dostatečně prostorné pokoje v hodnocení řekněme tří hvězdiček. Jde také o 
to, aby se jednalo o ubytování v dochozí vzdálenosti od stadionu, aby se nemuselo jezdit autobusy a tak dále - těch kritérií je 
několik. V každém městě je to samozřejmě jinak a my se vždy snažíme vyjít vstříc. Jediný momentální otazník je nyní v tom, že 
jsou i další města, která mají zájem a dělají velmi dobrou práci. My se tedy samozřejmě snažíme postupně uspokojovat co nejvíce 
měst a bereme to současně jako odměnu za to, co dané město a klub pro mládež udělá a současně jako reklamu tomu klubu. 
Proto si dnes nedovolím nic slíbit, ale rozhodně neříkám, že to nebude možné. My sami máme zájem na tom, abychom do Čáslavi 
mohli směrovat i další akci. 

Jak je to v obdobně velkých městech?

U nás se staví nové stadiony v několika městech, jejich počet roste, i když určitě ne takovou rychlostí, jako je tomu například v 
Severní Americe, ve Švédsku a dalších ekonomicky vyspělých zemích. Není to ani tak rychlé, jako je to v některých zemích, které 
nejsou tak hokejové - mohl bych zmínit například Maďarsko, které v této pětiletce má vystavět třicet zimních stadionů. Tam jde 
ale o vládní program a možná ta čísla nejsou zcela přesná, ale takové údaje se ke mně dostávají. Jsou zde ale naštěstí města, která 
staví zimní stadiony, ať již je to hlavním přičiněním města a jeho radnice jako takové, nebo jsou i soukromé subjekty, které staví 
zimní stadiony - například v Praze, jako v největším městě za poslední dva roky vyrostly čtyři stadiony a další se staví. Z tohoto 
trendu mám osobně samozřejmě velkou radost, protože každý další takový stadion nám dává větší šanci, že přijde více dětí, bude 
více zájemců a hlavně že budou moci trénovat v kvalitnějších časech - nemusí z kapacitních důvodů trénovat moc brzy ráno 
(například v šest hodin) nebo naopak v pozdních večerních hodinách. Čím více stadionů a lepší struktura, tím lepší tréninkové 
hodiny můžeme dětem nabídnout a tím se samozřejmě hokej stává dostupnějším. Jsem přesvědčen, že hokej určitě není levným 
sportem, ale také se nejedná o sport finančně nejnáročnější. Jsou i mnohem dražší sporty a není jich málo, ale hokej - s ohledem 
na skutečnost, že máme v republice asi sto padesát stadionů - tak není mnohdy dostupný časově.  Spousta rodičů či prarodičů 
také musí děti na tréninky dovážet, a to je ten největší problém. Potíž je také v tom, že tréninky někdy nejde stanovit jinak, než v 
době školního vyučování - ve dvě, ve tři hodiny, což mnozí rodiče vzhledem k pracovnímu vytížení zkrátka nemohou zvládnout. 
Tím, že Čáslav postavila takovýto stadion, výrazně se zlepšila dostupnost tohoto sportu v regionu a možnost stanovit tréninky v 
příhodnou dobu. 

Měl jsem možnost hovořit s trenéry i hráči a ze strany naší - trenérů a managerů reprezentačního týmu byla naprostá spokojenost 
se zázemím i všemi dalšími podmínky, které byly pro zápas vytvořeny. 

M
„BYLO TO NA JEDNIČKU,“

EZINÁRODNÍ KŘEST ZIMNÍHO STADIONU
 ŘÍKÁ SLAVOMÍR LENER, ŠÉFTRENÉR ČSLH

Nový zimní stadion (respektive multifunkční spor-
tovní hala) ve Vodrantech a všechny možnosti spor-
tovního vyžití, které nabízí, se již staly běžnou sou-
částí života v našem městě. Vznikl hokejový tým, 
trénují zde děti, nabízí se možnost bruslení pro širo-
kou veřejnost... Přesto došlo nedávno k dalšímu - 
pro sportovní život našeho města významnému - 
mezníku. Zdejší „zimák“ hostil svoje první meziná-
rodní hokejové utkání. Na ledě se proti sobě posta-
vila družstva České republiky a Ruska v utkání hoke-
jistů do 16 let. Ačkoliv výsledek zápasu nebyl pro na-
ši republiku příznivý, organizace akce a podmínky 
pro její realizaci byly hodnoceny více než kladně. 
Chválou nešetřil ani významný host utkání, šéftre-
nér Českého svazu ledního hokeje, pan Slavomír 
Lener. 

„

o tom, že bychom do bu-
doucna mohli učinit i krok dal-
ší, tedy například nějaký zmi-
ňovaný „turnaj čtyř“. K tomu 
bych ale nebyl pověřen já, ale 
odborníci, kteří chodí a kon-
trolují, jaké je zázemí - ubyto-
vání, kvalitní rozcvičovna pro 
všechny týmy a samozřejmě 
kabiny. Toto tedy ještě z dneš-
ního pohledu jednoznačně slí-
bit nemohu, ale každopádně 
má Čáslav nakročeno správ-
ným směrem,“ uvedl šéftrenér 
v odpovědi na dotaz, jak by 
zhodnotil samotný průůběh 

Čáslavský zimní stadion jsem při této příleži- prvního čáslavského meziná- klad v Praze za poslední dva roky vyrostly čtyři sta-
tosti viděl již podruhé (Slavomír Lener se osobně rodního hokejového utkání. Vzhledem k jeho diony a další se staví. Z tohoto trendu mám osobně 
zúčastnil i „Týdne hokeje“ v Čáslavi). Byl jsem se po- vyjádření nás také zajímalo, jaké další podmínky by samozřejmě velkou radost, protože každý další ta-
dívat také na tento zápas a viděl jsem, jak obrovský musela Čáslav splnit, aby vyhověla požadavkům pro kový stadion nám dává větší šanci, že přijde více dě-
kus práce odvedlo město, management a všichni li- pořádání takovýchto či dokonce ještě zajímavějších tí, bude více zájemců a hlavně že budou moci tréno-
dé, kteří se pohybují kolem hokeje. Udělali obrov- utkání... vat v kvalitnějších časech - nemusí z kapacitních dů-
skou propagaci tomu, jak má podobný stánek v ta-  „Samozřejmě nehovoříme o žádných pětihvěz- vodů trénovat moc brzy ráno nebo naopak v pozd-
kovém městě vypadat. Především mě při minulé dičkových hotelech, na druhou stranu určité zázemí ních večerních hodinách. Čím více stadionů a lepší 
návštěvě potěšilo to, že je to stadion pro všechny - je zkrátka nutné. Jde o to, aby - pokud hovoříme na- struktura, tím lepší tréninkové hodiny můžeme dě-

příklad o ubytování - šlo o čisté, tem nabídnout a tím se samozřejmě hokej stává 
prostorné pokoje v hodnocení dostupnějším. Jsem přesvědčen, že hokej určitě ne-
řekněme tří hvězdiček. Jde také o ní levným sportem, ale také se nejedná o sport fi-
to, aby se jednalo o ubytování       nančně nejnáročnější. Jsou i mnohem dražší sporty 
v dochozí vzdálenosti od stadio- a není jich málo, ale hokej - s ohledem na skuteč-
nu, aby se nemuselo jezdit auto- nost, že máme v republice asi sto padesát stadionů - 
busy a tak dále - těch kritérií je není mnohdy dostupný časově. Potíž je pak v tom, 
hned několik. V každém městě je že tréninky někdy nejde stanovit jinak, než v době 
to samozřejmě jinak a my se vždy školního vyučování - ve dvě, ve tři hodiny, což mnozí 
snažíme vyjít vstříc. Jediný mo- rodiče vzhledem k pracovnímu vytížení zkrátka ne-
mentální otazník je nyní v tom, že mohou zvládnout. Tím, že Čáslav postavila stadion,  
jsou i další města, která mají zá- zlepšila dostupnost tohoto sportu v regionu a mož-
jem a dělají velmi dobrou práci. nost stanovit tréninky v příhodnou dobu,“ konsta-
My se tedy logicky snažíme postu- toval a přidal pochvalu: „Měl jsem možnost hovořit 
pně uspokojovat co nejvíce měst a s trenéry i hráči a mohu říci, že ze strany naší - trené-
bereme to současně jako odměnu rů a managerů re-prezentačního týmu - byla na-
za to, co dané město a klub pro prostá spokojenost se zázemím i všemi dalšími pod-

malé i školní děti, viděl jsem tréninky přípravek těch mládež udělá a současně jako reklamu pořádají- mínky, které byly pro zápas vytvořeny.“ 
nejmladších, a to mě tenkrát zaujalo tak, že jsem címu klubu. Proto si dnes nedovolím nic slíbit, ale Nám nezbývá než poděkovat za krásné hodno-
nabídl (jako určitou odměnu) uspořádat zde utkání rozhodně neříkám, že to nebude možné. My sami cení a věřit, že se Čáslav bude i nadále prezentovat a 
mládežnické reprezentace Česka a Ruska. máme zájem na tom, abychom do Čáslavi mohli rozvíjet jako město, kde mají děti i dospělí dostatek 

 Ukázalo se, že stejně tak, jako Čáslav zvládá ty směrovat i další akci.“ příležitostí vyměnit kanape a televizní obrazovku za 
nejmenší na místní a regionální úrovni, tak byla vy- A jak vidí Slavomír Lener čáslavský stadion v po- aktivní trávení volného času při sportu.   
nikajícím způsobem zvládnutá organizace i celá at- rovnání s ostatními v podobně velkých městech ? Je 
mosféra zápasu s Ruskem na mezinárodní úrovni.    běžné, že mají jejich občané 
Z mého pohledu to tedy bylo, pokud bych se měl k dispozici takováto sporto-
takto vyjádřit, na jasnou jedničku,“ zhodnotil Sla- viště? 
vomír Lener podobu stadionu i aktivitu místních ho- „U nás se staví nové sta-
kejových příznivců. Dále pak nastínil některé mož- diony v několika městech, je-
nosti do budoucna: „Hráváme například tak zvané jich počet roste, i když určitě 
turnaje čtyř zemí, kterých se účastní Finové, Švé- ne takovou rychlostí, jako je 
dové, Rusové a samozřejmě Češi. Čím se ale jedná o tomu například v Severní 
větší akce a o čím starší juniory jde (nebo jde-li o Americe, ve Švédsku a dal-
dospělé hráče), tím je samozřejmě vše náročnější ších ekonomicky vyspělých 
na logistiku a veškeré zázemí včetně ubytování, zemích. Jsou zde ale naštěstí 
stravování a tak dále. Vždy je tedy při organizaci ta- města, která staví zimní sta-
kovýchto sportovních akcí vhodné začít těmi nej- diony, ať již je to hlavním při-
menšími, kde je i prostor pro případnou pocho- činěním města, jako tomu 
pitelnou chybu. Kromě toho nechceme nejmladší bylo v Čáslavi, nebo jsou i 
hráče lidově řečeno rozmazlovat. Každopádně soukromé subjekty, které 
tento krok byl zvládnutý perfektně a již jsme jednali staví zimní stadiony - napří-

zn, foto JN, ČSLH
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Ještě před koncem minulého roku (avšak již po 
uzávěrce lednového vydání Čáslavských novin) pro-
běhla v čáslavské pobočce Národního zemědělské-
ho muzea slavnost, při níž byla otevřena nově zre-
konstruovaná hala, která nyní slouží jako další vý-
stavní prostor v tomto rozsáhlém areálu. Akce se 
zúčastnil mimo dalších hostů také ředitel Národní-
ho zemědělského muzea inženýr Milan Jan Půček, 
starosta Čáslavi a senátor Parlamentu České re-
publiky inženýr Jaromír Strnad či zástupci dodava-
telské firmy. Chybět samozřejmě nemohl ani ředitel 
čáslavské pobočky NZM, inženýr Vladimír Michálek 
a další hosté. 

se jedná o osm milionů 
korun, které zaplatil 
přímo zřizovatel. Chtěl 
bych poděkovat svým 
kolegům, že jsme spo-
lečně věřili, že Čáslav 
udržíme a podařilo se 
nám tak překonat mno-
ho překážek. Děkuji i pa-
nu starostovi Čáslavi, 
protože jsme po celou 
dobu cítili podporu ze 
strany města, což pro 

„Jsme velmi rádi, že je naše město na mapě pobo-nás bylo velmi důležité. 
ček tohoto muzea,“ konstatoval a vyjádřil podporu Jsem velmi rád, že zde      
svoji i celého vedení města dalšímu rozvoji této v Čáslavi můžeme dlou-
organizace. Vzpomněl také oblíbenou a každoročně hodobě působit.“
hojně navštěvovanou akci Pradědečkův traktor, O nově zrekonstruo-
jejímž organizátorem je právě zmiňované muzeum vané hale, respektive o je-
a která sem každoročně přiláká velké množství jím současném využití, 
návštěvníků.  promluvil při dané příle-

Přítomní hosté však kromě prohlídky již dokon-žitosti ředitel čáslavské 
čeného díla nahlédli také do budoucnosti a plánů pobočky muzea, inženýr 
muzea, které jim poodhalil jeho generální ředitel, Michálek. 
inženýr Milan Jan Půček, který prozradil, že se při-"Uvnitř depozitáře 
pravuje výstavba zcela nového depozitáře. Jeho vý-jsou prozatím umístěny 
stavba by tentokrát měla být financována hlavně Po krátkém přivítání všech přítomných se slova dva stroje ze sbírek Národního zemědělského mu-
prostřednictvím dotace z Integrovaného regionál-ujal ředitel Národního zemědělského muzea inže- zea, jde o kulturní památku - historickou oračku 
ního operačního fondu. Podle jeho slov se bude jed-nýr Půček, který vyjádřil svoji spokojenost a radost   Přemysl, která se, jak doufáme, bude restaurovat     
nat o projekt v hodnotě sto dvaceti tří milionů ko-z dokončeného díla slovy: "Jsem velmi rád, že zde v příštím roce, již je vypsáno výběrové řízení a my 
run. „Již v příštím roce bychom pak chtěli opět při fi-dnes stojíme, protože pro mě je to určitý symbol. věříme, že i tuto akci dovedeme do zdárného konce. 
nancování ze stejného zdroje, jaký byl využit při re-Ačkoliv tato hala stála osm milionů a není to tedy Druhým strojem, který v hale stojí, je traktor Zetor 
konstrukci této haly, tedy z kasy zřizovatele Národ-obrovská stavba, znamená pro nás mnohé. Když Crystal, který je sice poměrně mladý, ale jedná se o 
ního zemědělského muzea, otevřít další halu, určité jsem se stal před několika lety ředitelem, měli jsme nejnovější přírůstek do naší sbírky. Donedávna jsme 
multifunkční centrum,“ přislíbil inženýr Půček.  zde v Čáslavi veliký problém, protože nám část po- jej neměli, chyběl nám v ucelené řadě a jde o traktor 

zemků v areálu nepatřila. Uvažovalo se dokonce o z roku 1971 v originálním stavu s najetými dvěma 
Pro veřejnost se zdejší muzeum otevře 1. dubna úplném uzavření této pobočky. Před námi s panem sty motohodinami," představil první dva exponáty, 

a k vidění bude výstava 100 let ve sbírkách NZM.  ředitelem zdejší pobočky, inženýrem Vladimírem které zde našly svůj nový domov ostatním přítom-
26. dubna sem mohou zavítat nejen děti, ale i do-Michálkem, byl nesmírně těžký úkol tuto pobočku ným. 
spělí zájemci na zajímavý Den bezpečnosti a nej-zachránit. Věnovali jsme obrovské úsilí výkupu po- V rámci slavnosti vystoupil také starosta našeho 
očekávanější akcí tohoto roku bude určitě opět zemků, abychom zřizovatele přesvědčili, že má města, inženýr Jaromír Strnad, který poděkoval ve-
Pradědečkův traktor, naplánovaný na 2. - 3. června.        smysl tady v Čáslavi působit. To se povedlo a toto je dení Národního zemědělského muzea za zájem a 

                                                                               určitý symbol toho, že se nám to podařilo, protože snahu zachovat jeho pobočku právě v Čáslavi. zn
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... spojuje historii a tradici se současnými požadav- lity studia. Akcentuje se transparentnost, efektivní kulturním střediskem a Dusíkovým divadlem v 
ky v oblasti vzdělání a výchovy. Poskytuje svým stu- využití informačních a komunikačních technologií, Čáslavi a Městským muzeem v Čáslavi.
dentům možnosti uplatnění v mnoha oblastech. aktivní zapojení ve všech oblastech intervence defi- V plánu exkurzí se objevují nejenom památná 
Největší zájem je stále o Předškolní a mimoškolní novaných ve Školním akčním plánu. Pedagogický místa naší republiky, ale i ta zahraniční – např. Osvě-
pedagogiku. Absolventi tohoto zaměření se snadno sbor podporuje žáky v jejich školních i mimoškol- tim. Na poznávací zájezdy se nejčastěji vydáváme 
uplatní nejen v praxi, ale i v dalším navazujícím stu- ních aktivitách - sborový zpěv, malířské plenéry, do Německa, Rakouska, Francie a Anglie. Letos po-
diu na vysoké škole. výstavy, návštěvy divadelních a filmových předsta- prvé se přidají k cestovatelským zážitkům nejenom 

Další obor, který nabízíme, je Pedagogické ly- vení (KMD), soutěže, olympiády, exkurze, výlety, výlety, ale také pracovní pobyty. Vybraní studenti 
ceum. Představuje jakýsi mezistupeň mezi ryze od- vlastní divadelní a hudební produkce i účast v medi- čtyřletého gymnázia budou týden pomáhat na Ža-
borným zaměřením a přípravou na vysokoškolské álních projektech (MF Dnes). K dobrému renomé tecku, a obnoví tak tradici chmelových brigád.
studium, jak je tomu u čtyřletého a osmiletého gym- naší školy přispívá nejenom erudovanost vyučují- O dění ve škole a o mimoškolní činnosti podává-
názia. V rámci vzdělávacího programu umožňuje- cích, kteří spolupracují s Cermatem, NIDV i cizoja- me průběžně zprávy na našich webových stránkách 
me studium i uchazečům se specifickými porucha- zyčnými nakladatelstvími, ale zejména vysoké pro- školy www.gymcaslav.cz a facebookovém profilu 
mi, různými speciálními potřebami, nadaným dě- cento úspěšnosti našich studentů při přijímacích školy. K aktuální nabídce informací přidáváme i po-
tem s individuálním plánem studia (např. vrcholo- řízeních na vysoké školy. V letošním školním roce zvánku na plesy G a SOŠPg, které se konají v měsíci 
vým sportovcům) i dětem cizinců. jsme uspěli s žádostí o lektorku anglického jazyka u únoru 2018 v Čáslavi v hotelu Grand. 

V současné době se pokoušíme zavést mnohé Fulbrightovy nadace a tím obohatili jazykové port-
koncepční změny ve prospěch dalšího rozvoje a kva- fólio naší školy.

Novinkou v letošním roce je vytváření Škol- Čtyřleté gymnázium (číslo oboru 7941K41) - 1 
ního akčního plánu a definování jednotlivých třída
oblastí intervence. Pedagogové si rozšiřují po- Osmileté gymnázium (číslo oboru 7941K81) - 1 
znatky o inkluzivním vzdělávání žáků s poruchy třída 
autistického spektra teoreticky i v praxi. Z toho Pedagogické lyceum (číslo oboru 7842M03) - 1 
důvodu existuje zvýšená součinnost s PPP Kutná třída
Hora, Kolín a Praha hlavně v oblasti diagnostic- Předškolní a mimoškolní pedagogika (číslo obo-
ké. ru 7531M01) - 1 třída

V oblasti kulturních akcí škola spolupracuje s Letos škola nově zavede možnost přestupu ze 
Literárním klubem dr. Nadi Benešové při Měst- základní školy do třetího ročníku víceletého gymná-
ské knihovně v Čáslavi, dále s Národním země- zia (po ukončené sedmé třídě) na základě rozdílové 
dělským muzeem – zámek Kačina, s Městským zkoušky a prospěchu.                  

Pro letošní rok otevíráme vždy jednu třídu za 
každý nabízený obor: 

www.gymcaslav.cz

... i pro příští školní rok nabízí studium čtyř maturit- né stroje či výrobní linky s prvky elektrotechniky, dokumentaci ve strojírenských podnicích ve špa-
ních oborů, jejichž struktura umožňuje každému hydrauliky a pneumatiky (Mechatronika), diagnos- nělské Málaze. 
najít si svou individuální vzdělávací cestu. tikovat a odstranit závady motorových vozidel Naši žáci své zahraniční stáže zvládají na výbor-

Kdo preferuje všeobecné a jazykové vzdělání (Stavba a provoz automobilů), aplikovat výpočetní nou jak jazykově, tak profesně. Agentura, která nám 
jako přípravu pro další vysokoškolské studium, ale techniku v průmyslové výrobě (Informační systé- pomáhá zahraniční stáže zajistit, nám sdělila, že se 
zároveň chce získat odborný základ pro práci v pod- my) nebo se stát operátorem pro vysokotlaké lití ještě nesetkala s tolika pozitivními hodnoceními na 
nikatelské nebo veřejnosprávní sféře, volí (Slévárenství). stážisty ze strany vedení společností. To je doklad, 

. Kdo je nápaditý, kreativní a chce po- Všechny naše obory mají v středoškolském vzdě- že naše čtyři obory jsou dobrým základem pro budo-
mocí grafických a konstrukčních programů tvořit lávání dlouhodobou tradici. Díky tomu jsou zaměst- vání své profesní kariéry.             
nové, tvarově zajímavé výrobky, může studovat navateli pozitivně vnímány jako záru-

 zaměřené na průmyslový design. ka, že jejich absolventi mají dobrý a 
Pokud však ke kvalitnímu jazykovému studiu a zvlá- široký základ a mohou zastávat různé 
dání informačních a komunikačních technologií pracovní pozice. Příprava na plnění 
chcete získat daleko hlubší přehled o ekonomice, pracovních úkolů, které s nimi souvi-
daňové problematice, financích a účetnictví, dopo- sejí, probíhá nejen v učebnách naší 
ručujeme  – účetnictví a finan- školy, ale i v místních a dokonce zahra-
ce. Jestliže však jednou chcete řídit toky zásob a pro- ničních podnicích. Díky programu 
duktů v rámci podniku či trhu, komunikovat s doda- Erasmus+ dáváme žákům ekonomic-
vateli a odběrateli po celém světě, můžete se vydat kých oborů příležitost procvičit si ad-
druhou cestou naší Obchodní akademie, kterou je ministrativní činnosti v obchodních 
logistika. společnostech v irských městech Mal-

Náš poslední obor  s širokou pale- low a Cork. Jejich spolužáci oboru Stro-
tou volitelných profilových předmětů umožňuje jírenství se zase zdokonalují v ovládá-
nadšencům pro techniku ovládnout počítačem říze- ní CNC strojů a orientaci v technické 

Ekono-
mické lyceum

 
Technické lyceum

Obchodní akademii

Strojírenství

www.sps-caslav.cz

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ V ČÁSLAVI 

VyŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ A AKADEMIE  

NABÍDKA STŘEDOŠKOLSKÝCH A UČŇOVSKÝCH OBORŮ V ČÁSLAVI

... nabízí tři maturitní obory Agropodnikání, Ekono- dic. Žáci mají možnost získat řidičský průkaz – skupi- dělci, pracovníci provozních úseků zpracovatelské-
mika a podnikání a Veterinářství a jeden  tříletý na B a T. Zájemci si zde také volí následující zaměře- ho průmyslu, poradci organizací a podnikatelů 
učební obor Zemědělec - farmář. ní. nejen v zemědělství, ale i ve státní správě.

 má širokou univerzální kon- - Zemědělský provoz, po kterém absolventi na- - Chovatelství podle aktuálního zájmu nabízí 
cepci. Odbornou orientaci si vytváří škola podle pře- jdou uplatnění například jako technici zemědělské- získání vědomostí a dovedností buď  z odborných 
važujícího obsahu odborného učiva a vlastních tra- ho provozu a služeb, soukromě hospodařící země- předmětů zaměřených na kynologii,  které mohou 

AGROPODNIKÁNÍ

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA 
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 využít třeba jako pracovníci výcvikových středisek, lasti cestovního ruchu, efektivně hospodařit s fi- ních oborů může absolvent pokračovat ve studiu na 
v jednotkách záchranářů, hasičských sborů, policie nančními prostředky a vykonávat obchodní činnos- vysoké škole.
a vojska nebo z předmětů zaměřených na chov ko- ti. Učební obor , jehož vý-
ní, které poté mohou využít jako podnikatelé v cho-  připravuje žáky pro uplatnění v stupem je výuční list, je oborem, ve kterém zájemci 
vu koní, ošetřovatelé koní, podnikatelé v oblasti oblasti, ve které je poptávka po odborných techni- získají řidičské oprávnění sk. T, B, C a svářečský  prů-
agroturistiky a mohou se uplatnit v jezdeckých pro- cích s veterinárním a zootechnickým vzděláním. kaz nebo mají možnost dosáhnout osvědčení pro 
vozech v zahraničí. Studijní obor nabízí i možnost získání osvědčení pro různé odborné dovednosti, jako jsou například prá-

 (se zaměřením na různé odborné dovednosti (kurzy canisterapie a ce se sklízecí mlátičkou, práce s čelním nakladačem. 
cestovní ruch) žáky naučí vykonávat činnosti spoje- hypoterapie, jezdectví, inseminační kurz,…) Studium nabízí výuku dovedností jako je canistera-
né se zajištěním podnikových činností nejen v ob- Po úspěšném absolvování maturitních studij- pie, jezdectví, vazby květin,…     

ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ
VETERINÁŘSTVÍ

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

www.szescaslav.cz

 ... má v nabídce deset tříletých oborů vzdělání nej- hradnické, resp. rostlinné výroby v povolání zahrad- druhů teplých i studených pokrmů a nápojů, pomá-
různějšího zaměření. Po získání výučního listu škola ník. Je připravován pro výkon činností především v há při jejich přípravě, čistí a udržuje inventář, dodr-
nabízí nástavbové maturitní studium v oboru Pod- následujících oblastech: množení ovocného a žuje posloupnost prací a časový harmonogram, pou-
nikání. okrasného materiálu, pěstování květin, ovoce a ze- žívá a udržuje technická a technologická zařízení v 

Absolvent tohoto oboru získá kompe- leniny, zakládání a údržba sadovnických a krajinář- gastronomickém provozu. 
tence pro výrobu kompletního sortimentu cukrář- ských úprav, floristika (tj. vazačství a aranžování kvě-  se specializují na odbor-
ských výrobků, včetně jejich umělecky výtvarného tin). né práce při pěstování a ošetřování základních dru-
zpracování, dokáže obsluhovat přístroje a technic- po studiu umí vyrábět a opravovat hů květin, zelenin a ovocných dřevin. 
ké vybavení provozoven. strojírenské klempířské výrobky, vyrábět a opravo- Obory vzdělání Klempíř, Opravář zemědělských 

 Absolvent kompetentně zajis- vat stavební klempířské dílce, výrobky a konstrukce, strojů, Opravářské práce, Zahradník, Zahradnické 
tí přípravu jídel teplé a studené kuchyně včetně diet- zpracovávat jemné profily a plechy při výrobě a práce, Řezník-uzenář patří mezi obory podporova-
ních jídel, teplých moučníků a cukrářských výrobků. opravách klempířských dílců, výrobků a konstrukcí, né Středočeským krajem. Žáci v těchto oborech po-
Získá odborné znalosti ze stolničení a pravidel jed- usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků, nebo bírají stipendium.
noduché a složité obsluhy. Uplatní nové trendy v služeb, dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví 
gastronomii. Bude připraven ekonomicky zajišťovat při práci, jednat ekonomic-
provoz výrobních a odbytových středisek. Žáci mo- ky.
hou absolvovat barmanský a baristický kurz.  

 Žáci během obnáší osvojení dovednos-
vzdělávání získají kompetence, které uplatní v opra- tí jako základní ruční a 
várenství a servisních službách, tzn. pracovat s tech- strojní obrábění kovů, údrž-
nickou dokumentací, používat vhodné materiály, by, opravy strojů a zařízení 
postupy, technologie. Získají řidičské oprávnění sku- používaných v zemědělské 
piny B, C, T a oprávnění ke svařování. výrobě, běžné opravy trak-

 najde uplatnění při výkonu povolá- torů a přípojných strojů. 
ní prodavač, pokladník, získá základní odborné před- Žáci mají možnost získat 
poklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti řidičského oprávnění sku-
obchodu. piny T a oprávnění ke sva-

 žáky naučí porážet a zpraco- řování.
vávat jatečný dobytek, dělit, třídit a opracovávat 
maso na polotovary, masné výrobky a konzervy.  Žák po studiu 

 se uplatní zejména v oblasti za- ovládá přípravu vybraných 
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OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE
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... nabízí tři čtyřleté obory zakončené maturitní získání řidičského oprávnění skupiny B a C. oprávnění skupiny B a C.
zkouškou a čtyři tříleté, jejímž výstupem je získání  Uplatnění  
výučního listu. Vyučení poté mohou pokračovat na absolventa tohoto maturitního oboru na trhu práce Významná část výuky je věnována diagnostice, kont-
nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou. je ve funkcích technicko-hospodářských a adminis- rolám a seřizování motorů, které žáci provádějí na 

 je čtyřletý studijní obor zakonče- trativních pracovníků v oblasti provozu, organizace nejmodernějších přístrojích. Žáci připravují moto-
ný maturitní zkouškou a jeho cílem je připravit žáka a obchodně-ekonomických činností ve specifických rová vozidla zákazníků pro stanice technické kont-
tak, aby po absolvování nástupní praxe a po přimě- druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci roly a měření emisí. Součástí výuky je získání řidič-
řené době zapracování byl schopen výkonu nároč- celé dopravní soustavy. ského oprávnění skupiny B a C.
ných dělnických činností v oblasti údržby, diagnosti-  je poslední z nabízených 
ky a oprav motorových vozidel. Součástí výuky je maturitních oborů. Žáci budou připraveni pro vý-  Absol-

kon služby v jednotkách požární ochra- vent tohoto oboru je připraven provádět opravy, 
ny. Uplatnění najdou v pracovních pozi- údržbu a servis motocyklů a čtyřkolek. Výuka je za-
cích hasič hasičského záchranného sbo- měřena na konstrukci, diagnostiku a údržbu moto-
ru, spojař hasičského záchranného sbo- cyklů. Žáci provádějí demontáž jednotlivých částí, 
ru, strojník hasičského záchranného kontrolu, opravu a následnou montáž. Součástí 
sboru, atd. Součástí této výuky je získá- vzdělávání je i příprava k získání řidičského opráv-
ní řidičského oprávnění skupiny B a C. nění skupiny B a C.

 V odborném  Výuka je zaměřena na přípravu od-
výcviku je výuka zaměřena na opravu borníků pro opravy karosérií motorových vozidel. 
rozvodných sítí ve vozidle, údržbu a Součástí této výuky je získání oprávnění pro svařo-
seřizování příslušenství, obsluhu dia- vání plamenem a svářečského průkazu pro svařová-
gnostických prostředků a zařízení, ... ní v ochranné atmosféře CO2 a získání řidičského 
Součástí přípravy je i základní autome- oprávnění skupiny B. 
chanický výcvik a získání řidičského  

PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

AUTOTRONIK

POŽÁRNÍ OCHRANA MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 
SE ZAMĚŘENÍM NA JEDNOSTOPÁ VOZIDLA

AUTOELEKTRIKÁŘ KAROSÁŘ

www.sosasoudopravnicaslav.cz
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Únor je časem ponurým, temným, plným chla-
du. Sníh kryje zem a střeží její klid a noci jsou dlou-
hé, nevlídné. Pod zimním příkrovem se ale už cosi 
chystá. Stejně jako za šedými mračny, pod provlhlou 
kůrou stromů, ve štěrbinách a úkrytech, ať jsou ja-
kékoli. Cosi se připravuje. Tomu něčemu dnes říká-
me - jaro.

Hromnice...

šovaly, v něčem nikoli. Základní rysy jejich nábo- zasvěcený. A tento kult v podstatě trvá dodnes; do-
ženských zvyků však byly obdobné - zejména v do- konce s mnohými původními rysy. Křesťanská svatá 
držování čtyř nejdůležitějších svátků, jejichž do- Brigita byla kupříkladu zobrazována jako pastýřka    
zvuky jsou patrné do dnešních dnů. Byl to Samhain s jehňaty a zachován zůstal i další její symbol - oheň. 
(nyní Dušičky), Imbolc (Hromnice), Beltine (noc fili- V dobách pohanských o věčný oheň bohyně Brighid 
pojakubská, v současnosti u nás známá spíše jako v její svatyni v Kildare pečovalo 19 panen, kněžek, a 
pálení čarodějnic) a Lughnasadh (dožínky, posví- jejich funkci pak na témž místě převzaly - katolické 
cení). A protože nastává únor, věnujme se na chvíli jeptišky. Tento oheň poté hořel až do doby pano-

Kdysi, dávno pradávno, se slovo „jaro“ drželo za právě těm dávným Hromnicím. Tedy vlastně - svát- vání anglického krále Jindřicha VIII. (1491 – 1547).   
ruku se slovy naděje a život. Bylo téměř tímtéž. Pro- ku Imbolc. A v samém závěru 20. století byl v Kildare opět za-
to se netrpělivě čekalo na chvíli, v níž zimní božstva Keltové počátkem období, jemuž dnes říkáme pálen Brigediánskou jeptiškou. Stalo se tak 2. února 
smrti, temnoty a zmaru budou přemožena a vládu únor, oslavovali jednu ze svých nejkrásnějších a vel- 1996.
převezmou bohové mládí, světla a zrodu. A ti se ku- mi oblíbených bohyň, jejíž jméno bylo Brighid. Bohyně Brighid, krásná mladá dívka, oděná v bí-
podivu ujímali své moci již v období kolem dne, kte- Představovali si ji jako krásnou dívku, oděnou v bí- lém, se údajně stala i zdrojem další tradice - na její 
rý je v současných kalendářích označen podivným lém, která se mládím a čistotou podobala blížícímu počest se do bílého začaly oblékat nevěsty. Rovněž 
slovem Hromnice. se jaru. Byla spojována s mnoha základními a ne- se často uvádí, že anglické slovo bride, tedy v pře-

Jsou zvyky, tradice a starobylé rituály, které stá- zbytnými potřebami života - se světlem, ohněm a kladu nevěsta, je odvozeno právě od jména jejího. 
le žijí, byť jsou jejich kořeny skryty v nedohledných znovuzrozením. Pro Kelty byla tou, která se naklání Dlužno ovšem uvést, že pro bílé šaty nevěst existuje 
hlubinách času. Bouřlivý proud historie je sice nad každou kolébkou, pomáhá rodícím ženám, i další verze - poprvé je užila anglická královna Vik-
mnohdy proměnil k nepoznání a z původních mys- ochraňuje domácí oheň a zároveň mu dává ochran- torie roku 1840 při své svatbě s princem Albertem. 
tických obřadů zbyly jen nejasné stopy - nicméně nou sílu. Proto bylo součástí rituálních zvyků svátku Mladé anglické ženy byly krásou tohoto oblečení 
zůstaly. Jiné ale potkal krutý osud uchváceny natolik, že vznikl nový zvyk. 
zapomnění a z někdejších oslav, svátků a Nová móda. Kupodivu - ta svatba byla 
ceremoniálů nezůstalo vůbec nic. Nebo také v únoru.
jen nepatrný náznak, zmínka či drobné Keltové ovládali značnou část Evro-
slůvko vnímané jako poněkud nejasné, py zhruba do období kolem roku 200 
až nesrozumitelné. A jednou z takových před Kristem. Poté postupně podlehli 
nepatrných stop kdysi významných trojímu náporu - z jihu Římské říši, ze se-
okamžiků v životě celých národů je i veru Germánům a z východu Skythům. 
slovo „Hromnice“, spojené s datem 2. Zbytky kdysi tak mocných keltských 
února. kmenů nakonec zůstaly v relativně 

 Co to slovo vlastně zna- etnicky nepříliš dotčené podobě v Irsku, 
mená? Nu, vhodné jméno pro nějaké Walesu, Skotsku a francouzské Bretani. 
právě narozené děvčátko to asi nebude. Dodnes se v těchto oblastech používá 
Takže obvykle prvním spojením, které řeč z keltské jazykové skupiny. Pro za-
naše myšlení vytvoří, je hrom, blesk, jímavost lze ještě uvést, že výrazné stopy 
bouře. Poté možná vytane pořekadlo keltských genů byly v Evropě zazname-
„Na Hromnice o hodinu více“. Těm star- nány také v České republice a v Rakous-
ším se možná ještě v paměti vynoří svíce ku. V naší zemi byl keltský kmen Bójů vy-

bohyně Brighid, zvaného Imbolc, nejen zhášení a hromnička a její svěcení v kostele. A víc? Víc už asi tlačen germánskými Markomany koncem prvního 
nové zažehnutí domácího ohně, ale i zapalování nic. Jen málokdo také tuší, jak to všechno spolu století před Kristem. 
malých ohníčků před domy, jimž se přisuzovala moc vlastně souvisí. Jak to vzniklo. Germánská mytologie měla rovněž bohyni 
chránit obydlí před krupobitím a také před úderem Jak? Kupodivu, navzdory tomu, že únor je do- světla, jara, plodnosti, rostlin a znovuzrození jmé-
blesku. Nepřipomíná to něco? Nu, ano - svíčku bou výsostně zimní, je podstatou toho všeho jaro a nem Eostre (někde Ostara). Její oslavy však spadaly 
hromničku. Ta měla stejné poslání.hlavně světlo. I když poněkud volně. Vždyť i s tou až do měsíce března a později splynuly s Veli-

Bohyně Brighid také dbala o stáda ovcí, neboť hodinou navíc je to pravda jen tak trochu. Protože konocemi. Z jejího jména je také odvozeno anglické 
právě v únoru se začínala rodit jehňata, což byl pro na Hromnice, tedy 2. února, je den už skutečně o Easter a německé Ostern, což obojí v překladu 
tehdejší lidi dar přímo z nebe, protože ovčí mléko něco delší, ale o něco víc. Přibližně o hodinu a dva- znamená Velikonoce. S únorem a Hromnicemi tedy 
jim pomáhalo přečkat dobu, kdy zimní zásoby jídla cet minut. Nicméně delší opravdu je a právě tento nesouvisí.
docházely. A co ještě?již viditelný, byť jen pozvolný návrat světla, o němž Ve čtvrtém století po Kristu, po úderu Hunů 

Snad jen, že zasvěceny jí byly i mnohé studánky se ve zmíněném pořekadle mluví, je onou vlastní (roku 375), nastává temné a krvavé období, zvané 
a prameny. Což je u Keltů docela typické, neboť je-podstatou a základem, semínkem, z něhož pro čas „stěhování národů“. V chaosu těchto let mizí i Mar-
jich svatyně se často nacházely v lesích a hájích a ve únorový někdejší významné svátky předvěkých ev- komané a do téměř neosídlené krajiny naší vlasti 
valné většině nějak souvisely s vodou. Inu, o Brighid ropských národů vyklíčily. přicházejí někdy kolem roku 530 první Slované. A to 
by se toho dalo vyprávět ještě opravdu hodně, měla Pokud se tedy ponoříme do hlubin časů, které nejen kmen Čechů, ale i mnoho dalších slovanských 
na starosti kde co, proto se ve stručnosti podívejme už nehovoří jen v hádankách archeologických nále- kmenů - kupříkladu Zličané, Lučané, Charváti, Pšo-
jen na to, co přežilo staletí, či správněji tisíciletí.zů, ale mají pro nás i slova dávných a dochovaných vané, Horáci, Lemuzi a další. Prostě - slovanských 

Brighid... Nepřipomíná to slovo něco? Třeba písemných záznamů, uslyšíme hlas prvního nám kmenů na území naší vlasti bylo hodně a s nimi 
jedno z dívčích jmen?známého evropského národa, jemuž říkáme Kel- přišlo i hodně nových pohanských božstev, která se 

Je to tak! Brigita, Brigitte, Brigid, Bridget či Bry-tové. Kmeny tohoto etnika obsazovaly značnou část u každého kmene trošičku lišila. Ne moc, ale trochu 
gida (v Polsku) a mnohé další obměny jsou odvo-Evropy zřejmě už od počátku doby zvané Hal- přece. Mezi nimi byly i bohyně mládí, světla a zrodu. 
zeny od Brighid. Do oblíbenosti tohoto jména se štatská, tedy asi od roku 800 před Kristem; naprostá Dost podobné někdejší bohyni Brighid. Jmenovaly 
promítla právě někdejší nesmírná úcta, jíž tato bo-jistota o tom však není. Vrcholného rozkvětu ale se ale jinak a také toho měly na starosti o dost mé-
hyně u lidí užívala. Byla dokonce tak velká, že její zcela nepochybně dosáhly zhruba po roce 400 před ně, než jejich keltská předchůdkyně. Takže si je při-
kult přejalo i křesťanství, které z ní učinilo svatou Kristem, kdy již obývaly podstatnou část našeho pomeňme. Jejich jména určitě úplně neznámá ne-
Brigit z Kildare a to zhruba kolem roku 450 po Kristu. kontinentu, včetně území naší vlasti. Vzhledem        budou.
Jen pro úplnost - Kildare je městečko v Irsku, asi 50 k rozsahu osídlení bylo Keltských kmenů opravdu Na prvním místě by to měla být bohyně Děva-
kilometrů od Dublinu a je tam i chrám sv. Brigitě hodně a jak už to bývá, v něčem se vzájemně odli- na. Nebo také Dziewanna, Zievonia, Dživica či Dzie-

ZÁVĚJE JEŠTĚ STŘEŽÍ JEJÍ KLID
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va. Krásná zlatovlasá dívka, vládnoucí dennímu vykle zabíjelo tele či jehně, případně selátko a hos-
světlu, lesům a lovu. Byla manželkou boha Velese a podyně pekly obřadní pečivo z bílé mouky. Jednalo 
dcerou jednoho z nejvyšších slovanských bohů, se o součást díků za to, že tento bůh zůstal celou zi-
hromovládného Peruna. V naší nynější vlasti mu ve světě lidí a chránil je v nejchladnějších a tem-
odkazují na místa jejího dávného uctívání názvy ných dnech a také, že „srazil zimě jeden roh“, čímž 
„Děvín“, „Dívčí Hrady“ a „Dívčí skok“, či dokonce i pomohl k vítězství jara. Zvykem bylo také obřadní 
Děčín a Dejvice. S jejím posláním na slovanském pochovávání symbolické figuríny, zvané maslenice 
nebi souvisely i Rusalky, což byly krásné dívky pře- či basa, což se v přeneseném smyslu dochovalo do-
bývající v pramenech, řekách a jezerech. Podřízeny dnes jako závěr masopustního období. V původním 
byly právě Děvaně. U jižních Slovanů se jim říkalo pojetí šlo ale o obřadní očistu, symbolický úklid 
víly a v podstatě byly obdobou řeckých nymf. Dále všeho, co připomínalo zimu. Tím jsme se ovšem 
bývá u dávných Slovanů s časem předjaří spojována dostali spíše k masopustu. Vraťme se tedy k Hrom-
bohyně úsvitu, která v podobě hvězdy Jitřenky ráno nicím.
otevírala bránu pro boha slunce, aby mohl vyjet na Jak patrno, v předchozím povídání se objevilo 
oblohu a na konci dne ji jako hvězda večernice zase skoro vše, co je v onom opravdu nepatrném obec-
zavírala. Slované ji znali jako Zoru, Zorju, Jasněnku či ném povědomí o Hromnicích dochováno dodnes.  
Jitřenku. Opět jde o krásnou mladou dívku, oděnou V každém případě se ve víře dávných národů střední 
v bílém, která má ale na hlavě červený závoj, Evropy zima setkávala s jarem již počátkem února. 
symbolizující červánky. Obvykle ji považovali za mi- Přesnější datum určit nejde, neboť v těch dobách se 
lenku slunce či měsíce a byla též spojována s rosou. mnohé řídilo spíše kalendářem lunárním (dle mě-

Třetí bohyní předjaří, někde ale až jara, byla síčních cyklů) či podle různých přírodních jevů - tře-
Vesna neboli Lejla. Podle tehdejších představ ji na ba první bouře a tak podobně. Možná je ještě vhod-
svých křídlech přinášeli ptáci, vracející se z teplých né připomenout, že jméno Vesna je stále v řadě slo-
krajin. Ti ovšem dle dávných Slovanů přilétali z ráje, vanských jazyků názvem pro jaro. 
v němž přebývali spolu s ostatními letními božstvy. 
S hejny stěhovavého ptactva byla spojena i víra, že Přešla staletí a pradávné pohanské kulty byly 

Hromnicemi. Co má ale „Uvedení Páně do chrámu“ pole, na němž usednou jako na prvním, bude bohy vystřídány křesťanstvím. Tato změna se promítla i 
společného s bouří, bleskem a hromem jaksi opo-obdařeno bohatou úrodou. Tyto svátky ale nejčas- do někdejšího vítání jara. O přerodu bohyně Brighid 
míjejí uvést. Vliv předchozího slovanského pojetí těji spadaly až na konec února, případně na počátek ve svatou Brigitu zde již bylo zmíněno dost, věnuj-
odmítají a poukazují, že křesťanský svátek vznikl ve března. Hospodyně v tu dobu mnohde pekly z ne- me se tedy zemi naší, v níž byly starobylé pohanské 
světě antické kultury jako protiváha římského obřa-kvašeného těsta figurky malých ptáčků, s nimiž pak obřady během staletí postupně nahrazovány křes-
du „Amburbale“, což bylo jakési rituální očišťování, na blízkých návrších malé děti přivolávaly vytou- ťanskými - nejprve svátkem „Hypapanté“ (setkání), 
které rozhodně s žádnou bouří nesouviselo. Jiní ale žené jaro. Bývalo i zvykem, že jakmile roztál sníh, poté svátkem „Obětování páně“, následně „Očišťo-
průnik pohanských představ považují za nepochyb-běžely skupinky mladých dívek se zpěvem po vsi a vání Panny Marie“, který byl nedávno nazván „Uve-
ný, neboť jejich přítomnost je zcela zřejmá i v pří-volaly, že jdou naproti Vesně. Za vsí pak tancovaly a dení Páně do chrámu“. Základ tohoto křesťanského 
padech mnoha jiných lidových zvyků a tradic. Do-zpívaly a poté obcházely jednotlivá stavení, kde je pojetí pochází ze starověkého náboženství 
provázejí kupříkladu Vánoce, Masopust, vynášení jako posly jara hostili. židovského - dle Starého zákona (starší část Bible) 
Morany, Velikonoce, Dušičky a tak dále.Podle dávného slovanského vyprávění také jaro musela každá žena čtyřicátého dne po porodu při-

Ať je to tak či tak, Hromnice bývaly v minulosti přichází ve chvíli, v níž bůh Perun spatří líbeznou nést do chrámu svého prvorozeného syna a obě-
svátkem velkým a neopominutelným. V duších lidí bohyni Vesnu a okamžitě se zamiluje. Běží k ní, obej- tovat ovečku či dvě holoubátka za jeho symbolické 
se už zimní trápení měnilo v touhu, naději a netrpě-me ji a přitom mu z ruky vypadne jeho kopí, což lidé vykoupení z kněžské služby, která se dle uvedeného 
livé očekávání. Také Matka Země se v ten čas zvolna na zemi uvidí jako první jarní blesk. Před tímto bles- zákona na všechny prvorozené vztahovala. Zároveň 
probouzela.  Závěje sněhu sice ještě střežily její klid, kem a hromem, který ho provází, se zimní duchové šlo o obřad uvádění matky do chrámu a jejího 
ale ona i její děti už slyšely tep budoucího jara, ži-ukrývají a odchází i bohyně zimy Morana. Lidé se očištění. Dle Nového zákona, konkrétně dle Evange-
vota, radosti. Proto se i lidé obraceli na božstva samozřejmě ihned snaží Perunovi pomáhat a zve- lia svatého Lukáše, tak učinili i svatý Josef s Pannou 
vládnoucí mládí a plodnosti, kráse a lásce, oživlým dají cokoli těžkého, rachotí či mávají nářadím a muži Marií a přinesli do jeruzalémského chrámu svého 
pramenům a očistě, slunci a světlu.zatínají sekeru, což je jeden z Perunových znaků, syna Ježíše. A 40 dnů od jeho narození připadá prá-

Přinášeli jim dary, volali je, konali na jejich po-před vraty do země. Ono zvedání těžkých předmětů vě na 2. února. Těchto obřadů se tehdy samozřejmě 
čest různé rituály. Světlo jako symbolické osvobo-při první jarní bouřce bývalo hojným zvykem ještě   odehrávalo v jeruzalémském chrámu mnoho a bez 
zení od tmy a zla, spojené s Ježíšem, zůstalo pak v minulém století, aniž by mnozí věděli, proč to povšimnutí by jistě proběhl i tento, kdyby se tu Jo-
součástí únorového času i ve víře a obřadech křes-vlastně dělají. sef s Marií nepotkali se starcem Simeonem, který      
ťanských. „Já jsem světlo, a kdo mne následuje, ne-Stejně tak se vyprávělo, že v období na počátku v Ježíšovi poznal proroctvím předpovězeného Me-
chodí ve tmě,“ řekl Ježíš. A tak po staletí provázela února, tedy o druhém novoluní po Kračunu (Kračun siáše a nazval ho světlem národů. Na památku to-
dobu, v níž se jaro dotklo zimy, náruč plná nadějí je slovanský svátek zimního slunovratu, později hoto setkání se pak v křesťanských kostelech           
keltských, slovanských i křesťanských. Víry v lásku. Vánoce), se Perun vzbudí a spěchá na pomoc Sva- 2. února žehná světlo a světí svíce, jejichž plamen 
Ve světlo života.rožicovi (bůh slunce), aby společně svrhli bohy zimy představuje Krista jako světlo národů. Popisovaný 

a zla. A zase je tu blesk a hrom. Jinak řečeno - Hrom- úkon svěcení byl sice zaveden až v 10. století, poté 
A tak, až uvidíte v kalendáři to podivné slovo nice. Pro orientaci je možná dobré se stručně zmí- se rozšířil po celé Evropě, nicméně průvody s ho-

Hromnice, vzpomeňte si na krásnou Brighid, Děva-nit, že Perun byl všeslovanský bůh bouře, hromu a řícími svíčkami, symbolizujícími Krista, se objevily 
nu či Zoru a její červánky a rosu na trávě. Vzpomeň-blesku, v některých oblastech považovaný za boha už ve století pátém.
te na okouzleného Peruna a jeho podmanivou Ves-nejvyššího. Na otázku, co má tato biblická událost spo-
nu. Vždyť i vy určitě sníte o uhrančivých dívčích S obdobím Hromnic byl u Slovanů spojen i další lečného s Hromnicemi je ale odpověď obtížná. 
očích, v nichž se ukrývá hlubina tůně spolu s jasem významný bůh a to Veles. Uctíván byl nejen co Značná část badatelů se spokojuje s konstatováním, 
oblohy. Vždyť i vy máte někde svého občas hromu-vládce podsvětí, ale i jako ochránce stád, pastevců a že lidé používali svíčky svěcené 2. února k celoroční 
jícího Peruna a tajně čekáte, že při pohledu na vás zemědělců. Podle současných poznatků trvaly  oc h ra ně  p ře d  bleskem a zapálené je stavěli při bouř-
zapomene na svět. v dávných dobách „Velké Velesovy svátky“ zhruba kách na stůl či do okna. Nazývali je proto hromnič-

dva týdny a v mnohém se podobaly nynějšímu kami a související křesťanský svátek pak zlidověle 
masopustu. Byl to čas veselí, radosti z blížícího se 
jara a také četných magických úkonů, které měly 
zajistit dobrou úrodu, ochranu dobytka a vše-

                                                     obecnou plodnost. Na počest boha Velese se ob-

Přece bude jaro, jaro... a cosi se už chystá pod 
sněhem i ve vás. Probuďte to! Možná bude stačit 
jen vědomí, že život a láska jsou vskutku dary bož-
skými.

Vladimír Hořejší
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...Zvony rekvirované se ztrácely...

...Topoly staré u rybníka podměstského prodá-
ny a vykáceny...

...Požár „šupen“...

...Dr. Rychetský primář...

...Přednáška Jana Havlasa...

...Obuv pro chudé obec koupila...

...Al. Jirásek čestným členem...

...Uhlí pro město...

...Dar na stipendium...

...Ceny všeho veřejně vyznačovati ve výkla-
dech...

...Konsumní družstvo gážistů...

...Cukru méně poukázáno...

...Invalidní fond... ...Ptáček V. 70. narozeniny...

...Vodovod, projekty...
...Souhlas pro státoprávní stranu a 

protest proti roztržení Čech...

 
Okresní hejtmanství vyhlásilo: „Stále se množí 

žaloby a stížnosti na zmizení obecních a kostelních 
zvonů, rekvirovaných k vojenským účelům. Staros-
tové obcí jsou osobně zodpovědni za dodání zvonů 
o průměru 25 cm, rekvirovaných pro válečné účely.“

 
 V měsíci lednu t.r. prodala městská rada veřej-

Dne 9. února vyhořely vojenské kolny č. II., nou dražbou staré sešlé topoly kolem Podměstské-
zvané „šupny“, stojící proti okresní nemocnici. Pro ho rybníka. Několik velikánů topolů bylo ihned vy-
nedostatek vody shořelo vše, co v nich bylo.káceno. Část obecenstva veřejně i tiskem protesto-

vala proti ničení ozdoby, tvořící malebné okolí ryb-
 níka. V. V. Jeníček v protestu poukazoval na Ferdi-

Okresní zastupitelstvo jmenovalo dne 15. nanda Šťastného, který měl velikou zásluhu o este-
února ordináře MUDr. Bohumila Rychetského tiku v městě a okolí a jehož působením byly v roce 
primářem okresní nemocnice v Čáslavi. 1872 vysázeny stromy na náměstí i jinde a šetřeno 

stromoví vůbec. Protesty a úřední zákazy nezadrže-
 

Dne 17. února přednášel zde cestovatel Jan 
Havlas. Slovem i obrazem vylíčil život na tropických 

 ostrovech jižního oceánu a nádheru ostrovů 
Městká rada zakoupila od firmy J. Baťa v Pardu- Tahitských.

bicích 20 párů válečné obuvi pro místní chudé za 
cenu po 23,70 K a 100 párů dětské obuvi po 10 K od  
odbočky péče o invalidy v Králové Hradci. Tělocvičná jednota Sokol v Čáslavi a Jednota 

divadelních ochotníků jmenovaly spisovatele 
 Aloise Jiráska svým čestným členem.

Obci bylo přiděleno 470 tun aprovisačního uhlí, 
které obec prodávala prostřednictvím místních ob-  
chodníků. Ing. Emil Pick majitel továrny věnoval 2000 K      

 v sedmé válečné půjčce na stipendium pro jednoho 
sirotka po vojínu pluku čís. 12 a jednoho po vojínu 

 pluku čís. 21. 
Okresní hejtmanství přísně nařídilo, aby veš-

keré předměty ve výkladech vyložené byly označe-  
ny správnou, zřetelnou a určitou cenou, jak bylo již V měsíci únoru se utvořilo zde „Konsumní 
císařským nařízením ze dne 24. března 1917 ulože- družstvo osob se stálým platem pro Čáslav a okolí“. 
no. Tato povinnost se netýkala klenotů, pian, kvě- Družstvo mělo opatřovati potraviny, oděv a domácí 
tin, voňavek a t.d. potřeby a prodávati je svým členům s rodinami na 

odběrní knížky. Členové skládali závodní podíly         
 v částce 50 K a ručili za závazky dvojnásobným podí-

ly vykácení všech prodávaných stromů, poněvadž Vzhledem ke skrovné loňské sklizni řepy byla lem. Předsedou družstva zvolen František Skočdo-
městská rada podala vysvětlení o schátralých pro-omezena spotřeba cukru, měsíční dávka na osobu pole. Firma zapsána u krajského soudu v Kutné Ho-
daných topolech a dala na jejich místě vysázeti jiné snížena o čtvrtinu kilogramu, t.j. na 3/4 kg. Osobám ře 17. května t.r. Během roku vzrostl počet členů na 
vkusné a trvanlivé stromy. s nárokem na přídavkový lístek a dětem do pěti roků 483 členů s více než 2000 příslušníky rodin. 

nebyla snížena dávka cukru. Pěstitelům řepy s náro-
 kem na cukr z cukrovaru ponechána dosavadní dáv-  

Z čáslavského politického okresu sešlo se na ka ještě na další tři měsíce. Ředitel evangelického učitelského ústavu 
sbírkách pro invalidní fond IX. vojen- Václav Ptáček slavil dne 20. února 70. narozeniny. 
ského velitelství do této doby 60,10 K.

 
V měsíci únoru nabídnul městu inženýr Karel 

 Kress z Prahy provésti skupinový vodovod pro 
Městská rada schválila dne 4. úno- město Čáslav, Kutnou Horu a Kolín, o čemž se mělo 

ra návrh souhlasného projevu k utvo- pojednati ve společné schůzi zástupců těchto tří 
ření nové státoprávně demokratické měst. Projekt ten však nedošel cíle, a v Čáslavi 
strany české, jakož i souhlas s deklarací pokračováno v pracích na projektu inženýra 
generálního sněmu českých povstalců Matičky.
ze dne 6. ledna 1918 a vyslovila protest ...pokračování v příštím vydání ČN...
proti snahám, směřujícím k roztržení 
království Českého.

Kronika města Čáslavi - 1918,  
www.fotohistorie.cz

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

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

ÚNOR

...Topoly staré u rybníka podměstského prodány a vykáceny... 
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Město Čáslav se může pochlubit mnoha svými 
významnými rodáky i lidmi, již s ním byli spojeni v 
další fázi svého života, kteří se v naší vlasti i daleko 
za jejími hranicemi proslavili v nespočtu oborů 
lidské činnosti - od umění, přes sport až po vědu a 
další... Jednou z takových osobností je bezesporu 
také světově uznávaný scénograf pan Josef Svobo-
da.

O tom, že by města na svoje slavné obyvatele 
rozhodně neměla zapomínat, není pochyb. Proto i    
v Čáslavi najdeme mnohé připomínky pobytu lidí,     
kteří se zapsali do historie hlouběji, než je běžné.    „Jsem velmi rád, že se podařilo zorganizovat setkání 
V současné době je nastolena otázka, zda se v na- potomků pana Josefa Svobody se zastupiteli města, 
šem městě objeví také památník, připomínající ži- protože se jedná o zajímavý nápad,“ podotkl k to-
vot a dílo již zmiňovaného Josefa Svobody. muto tématu místostarosta města, magistr Daniel 

S nápadem umístit v Čáslavi objekt, odkazující   Mikš, který doplnil, že se bude o návrhu v budoucnu 
k výtvarnému projevu zakladatele Laterny magiky, ještě diskutovat. Prozatím není ani zcela vyřešen vý-
vynikajícího scénografa, který během svojí kariéry běr vhodného umístění takového prvku ve městě.   
spolupracoval K další diskusi by byla také otázka možného financo-

vání a mnoho dalších. 
Na otázku termínu případné realizace záměru od-
pověděla paní Tereza Hejná: „Myslím si, že nejlepší 
by byl rok 2020, kdy si připomeneme sté výročí na-
rození pana Josefa Svobody.“
                                                                                      

ší zastupitele. Prezentace projektu se ujala jeho au- z kruhu a tedy nikde nezačíná ani nekončí.
torka, vnučka Josefa Svobody, výtvarnice Tereza Proč ale právě tvar spirály? Josef Svoboda používal 
Hejnová, která památník popsala a zároveň vysvět- tvar spirály hned v několika dílech, ale nejvýrazněji 
lila, proč byl zvolen právě daný tvar - tedy podoba v inscenaci Faust v roce 1988. Spirála je symbol pří-
spirály. rody a cesty, představuje nekonečnost a věčnost... 

„Tvar spirály, kterou představujeme, se směrem Pokud bychom prošli až na konec, do středu navr-
nahoru rozšiřuje. Její plášť je tvořen z nosné nere- ženého objektu, na hraně spirály najdeme iniciály 

Josefa Svobody, jeho jméno a data narození a úmr-
tí,“ informovala paní Tereza Hejnová jak přítomné 
zastupitele, tak i všechny ostatní účastníky zasedání 
z řad občanů města.  

s řadou významných českých diva-
delních režisérů (mimo jiné s Alfrédem Radokem, 

zové konstrukce, opláštěné nerezovým strojně Václavem Kašlíkem, Jindřichem Honzlem, Otoma-
leštěným plechem. Najdeme zde také světelnou rem Krejčou, Miroslavem Macháčkem, Františkem 
linku, která kopíruje vnitřní tvar spirály a poté z ní Salzerem, Karlem Jernekem a Evaldem Schormem) 
vychází a navazuje na kruhovitý tvar betonového přišli již před časem jeho vnuci. Ti před koncem mi-
základu, protože spirála je tvar, který vychází             nulého roku se svojí představou seznámili také zdej- zn

BUDE V ČÁSLAVI PAMÁTNÍK JOSEFA SVOBODY?

ČÁSLAV INSPIRUJE...
Čáslavská meteorologická stanice, která byla ob-
novena před několika lety na čáslavském náměs-
tí, zaujala zástupce města Frymburku Františka 
Frantála natolik, že se zasadil o vytvoření repliky 
tohoto objektu ve svém městě. 

Je jistě zajímavé, že i výrobci této repliky zůs-
távají stejní jako v případě originálu - a to autoři 
návrhu František Tesař a Zdeněk Jirout, a výrobci 
truhlářství pana Bláhy ve Žlebech a pasíř pan M. 
Erben z Prahy. Jediná změna byla provedena na 
větrné růžici, kde čáslavský kohout byl nahrazen 
na přání odběratele Rožmberskou růží.

Jsem velice rád, že náš záměr v Čáslavi se stal 
inspirací pro další vzdálené město Frymburk. Vě-
řím, že tato událost by potěšila i architekta Zdeň-
ka Jirouta, který již není mezi námi. 

František Tesař 

Čáslav (autoři návrhu pánové František Tesař 
a Zdeněk Jirout)

Frymburk
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Osmnáctý ročník Plesu města Čáslavi proběhl v pá-
tek 12. ledna od 19:30 hodin. Hojně zaplněnými 
prostory společenského sálu hotelu Grand se roze-
zněly tóny kapely Starý klády. Pro návštěvníky plesu 
byl ale připraven i zajímavý doprovodný program.

všech generací. Průběh večera zpestřovala taneční 
skupina specializující se převážně na 
irské tance. O půlnoční překvapení se postarala 
mažoretková skupina Rodiče, která svoji vtipnou 
show na motivy snímku Pomáda podtrhla rozjaře-

Po zahájení večera, kterého se ujal místostaros- nou atmosféru. 
ta města Mgr. Daniel Mikš, ovládla taneční parket Po půlnoci nechybělo losování vstupenek a 
děvčata z mažoretkové skupiny Luminous. Po vy- předávání cen, po němž na pódiu pokračovala 
stoupení mažoretek začala hrát již zmiňovaná kape- kapela ve své produkci. Večerem provázela mode-
la Starý klády, která pod pódium přilákala tanečníky rátorka Veronika Chraščová.                                           

Innkeepers, 

JN

PLES MĚSTA ČÁSLAVI OSLAVIL PLNOLETOST V LEDNU 

18. PLES MĚSTA
ČÁSLAVI 

ÚNOROVÉ PLESY V ČÁSLAVI 

2. února - Čáslav, SOŠ a SOU dopravní Čáslav

9. února - Čáslav, Gymnázium a Sošpg Čáslav

10. února - Čáslav, Ples FK Čáslav

16. února - Čáslav, Gymnázium a Sošpg Čáslav

17. února - Čáslav, SZeŠ Čáslav
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Ve čtvrtek 21. prosince rozezněly 
hlasy dívčího pěveckého sboru pe-
dagogické školy čáslavský evange-
lický kostel. 

věr vystoupení byl jako obvykle věnován vánočním 
písním a pásmu českých koled.

Dojemnou tečku za letošními koncerty připravi-
ly studentky 4. ročníku, které se večerním vystou-

Pod taktovkou Mgr. Jany Vrňá- pením loučily se svým působením v pěveckém sbo-
kové, za klavírního doprovodu Mgr. ru. Jejich krátký program, citlivě a vkusně připrave-

Lukáše Ondrašíka a průvodního slova ný a prezentovaný, byl milým překvapením a pří-
Mgr. Ilony Pipkové se chrámovým prosto- slibem, že se při práci s dětmi nebo v dalším studiu 
rem vedle češtiny nesla latina, italština, určitě neztratí.
angličtina, a dokonce i finština. Pestrosti Děkujeme všem sboristkám, které zpříjemnily 
jazyků odpovídala rozmanitost kompo- předvánoční čas nejen spolužákům, ale i rodičům, 
zičních postupů, šíře hudebních žánrů a kamarádům a dalším návštěvníkům z řad bývalých 
forem a odlišný charakter skladeb, které studentů a široké veřejnosti, a paní Duškové, farář-
byly na programu. Kromě sborových pís- ce evangelického kostela, které věnujeme část vý-
ní zazněla i díla určená pro sólovou těžku jako sponzorský dar.
instrumentální hru nebo sólový zpěv. Zá-                                                                    Pěvecký sbor

VZPOMÍNKA NA KRÁSNÝ HUDEBNÍ ZÁŽITEK

V rámci výuky odborných technických předmětů      
v oboru Strojírenství, se studenti také učí předměty 
Praxe a Programování CNC, ve kterých se prakticky 
seznamují se základními způsoby zpracování a ob-
rábění materiálů. Studenti během čtyřletého studia 
procházejí postupně různými dílnami, kde si v praxi 
vyzkouší různé způsoby práce. Konkrétně se jedná o 
truhlárnu, zámečnu, kovárnu, svařovnu, montáže a 
strojní obrábění - soustružnu, frézárnu, brusírnu a 
CNC obrábění.

brusky, strojní pily a další 
stro je ,  jako např ík lad 
vyjiskřovačku. V oblasti CNC 
strojů dojde k rozšíření stá-
vajícího vybavení o několik 
obráběcích center, včetně 
nejmodernějšího centra 
pětiosého. Pro podstatné 
zkvalitnění výuky programo-
vání CNC strojů dojde také    

Vybavení strojních dílem, kde se vyučují různé k úpravám učebny s výpo-
způsoby obrábění materiálů, není v současné době četní technikou. Ke každému 
nejmodernější. Jedinou výjimkou jsou dílny s CNC počítači se plánuje přidání 
stroji, které jsou z devadesátých let 20. století a   sa d  y   v ýměnných panelů, 
v nedávné době byly doplněny stroji novými. umožňujících programování 

Situace s tímto strojním vybavením dílen se má ve všech dnes standardně 
však v nejbližší době výrazně změnit. Škola se používaných řídicích systé-
zapojila do projektu nazvaného Integrovaný mech. Vytvořené programy bude možné přenášet nezbytné upravit stávající prostory dílen. Nejprve 
regionální operační program (IROP), v jehož rámci po školní síti do nových obráběcích center, kde pak se všechny tři dílny kompletně vystěhují, to zname-
dojde ke kompletní obměně strojního vybavení bude probíhat vlastní výroba. ná, demontují se a odvezou stávající stroje, veškerý 
školních dílen. V oblasti konvenčních obráběcích Pro podstatné zkvalitnění výuky programování nábytek i další vybavení. Betonové podlahy se na-
strojů, škola získá nové soustruhy, frézky, vrtačky, CNC strojů bude také rozšířena jedna z učeben vý- hradí novými z litého betonu. Dále se zrekonstruují 

početní techniky. Ke každému počítači při- nové elektrické rozvody a rozvody tlakového vzdu-
bude sada výměnných panelů, umožňují- chu. Pak teprve bude možné do připravených pros-
cích programování ve všech dnes stan- tor nainstalovat nově zakoupené strojní vybavení, 
dardně používaných řídicích systémech. vrátit některé původní stroje a připravit vlastní vý-
Vytvořené CNC programy bude možné uku.
přenášet po školní síti do nových obrábě- Škola se tak v oblasti výuky v této části školních 
cích center, kde bude probíhat vlastní vý- dílen posune na úplně novou úroveň a stane se tak 
roba. jistě pro budoucí studenty a zájemce o studium 

Akce „kulový blesk“ by měla vypuk- podstatně atraktivnější. Celková hodnota tohoto 
nout na konci tohoto školního roku. Nej- nového vybavení přesáhne dvacet miliónů korun. 
důležitější činnosti proběhnou o hlavních 
prázdninách, aby v příštím školním roce 
mohla být zahájena výuka již v nově vyba-
vených prostorách. Pro nové stroje bude 

Ing. Jan Novák, předseda předmětové komise 
odborných předmětů a vyučující odborných před-
mětů na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

NOVÉ MODERNÍ VYBAVENÍ DÍLEN NA VOŠ, SPŠ A OA ČÁSLAV



Těsně před koncem roku, tedy již po uzávěrce led-
nového vydání Čáslavských novin, zavítala na čás-
lavskou leteckou základnu nově jmenovaná minis-
tryně obrany Karla Šlechtová. S ohledem na skuteč-
nost, že se jedná o významnou událost, informuje-
me o jejím průběhu alespoň nyní, i když s delší časo-
vou prodlevou. O celé návštěvě nejlépe hovoří tis-
ková zpráva, vydaná ministerstvem obrany.

Ministryně obrany Karla Šlechtová v pátek      
22. prosince navštívila 21. základnu taktického le-
tectva v Čáslavi. V doprovodu náčelníka Generální-
ho štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře a 
velitele Vzdušných sil AČR generálmajora Jaromíra 
Šebesty se seznámila s úkoly základny a provozova-
nou leteckou technikou.

Velitel základny po-
té seznámil ministryni 
obrany se systémem 
zabezpečení vzdušné-
ho prostoru území Čes-
ké republiky včetně 
operačního střediska 
základny a setkala se     
s hotovostní směnou 
NATINAMDS a piloty.

„Hlavním úkolem 
základny je ochrana 
vzdušného prostoru 
České republiky v rámci 
aliančního integrova-

Na letišti v Čáslavi ministryni obrany Karlu ného systému proti-
Šlechtovou přivítal velitel základny plukovník gšt. vzdušné a protiraketo-
Petr Tománek. Ten ji také v úvodním briefingu se- vé obrany nebo v přípa- Tomaňa. Dva letouny JAS-39 Gripen pak v rámci 
známil s charakteristikou a historií základny, před- dě potřeby také v rámci Národního posilového sys- cvičného vzletu do několika minut odstartovaly.
stavil jí leteckou techniku a mimo jiné ji informoval, tému,“ řekl velitel základny plukovník Tománek. „Naše vzdušné síly mají v rámci Aliance vysokou 
jaké úkoly bude základna plnit v nadcházejícím Do aliančního systému je zařazena dvojice le- prestiž, proto jedna z mých prvních pracovních cest 
roce. tounů JAS-39 Gripen v nepřetržitém režimu 24 ho- vedla právě mezi naše letce a zvolila jsem základnu 

din, sedm dní v týdnu. Národní posilovací v Čáslavi,“ řekla ministryně obrany Karla Šlechtová a 
systém se aktivuje na vyžádání v případě dodala, že po seznámení se s fungováním zabezpe-
možného zvýšeného rizika. V minulosti již čení našeho vzdušného prostoru může ujistit naše 
byl několikrát aktivován, například při ná- občany, že Česká republika je nepřetržitě chráněna.
vštěvě prezidenta USA v České republice „Postupně bych chtěla navštívit všechny 
Baracka Obamy. vojenské útvary a zařízení naší armády a seznámit 

Ministryně obrany se zajímala o kon- se přímo na místě s jejich fungováním, technikou, 
krétní fungování hotovostní směny a při- výstrojí i výzbrojí. V brzké době bych chtěla navštívit 
pravenosti pilotů při vyhlášení hotovostní- Univerzitu obrany v Brně a zajímá mě i Velitelství 
ho signálu ke cvičnému vzletu. Detaily a výcviku - Vojenská akademie ve Vyškově,“ dodala na 
konkrétní informace při plnění úkolů ostré závěr návštěvy v Čáslavi ministryně obrany Karla 
pohotovosti doložil Karle Šlechtové velitel Šlechtová.
211. taktické letky podplukovník Jaroslav                                                 text a foto TZ MO 

ČÁSLAVSKOU LETECKOU ZÁKLADNU NAVŠTÍVILA 
NOVÁ MINISTRYNĚ OBRANY

Ve čtvrtek 11. ledna 2018 proběhlo na 21. základně 
taktického letectva Čáslav slavnostní předání funk-
ce velitele 211. taktické letky, která provozuje flotilu 
14 strojů JAS-39 Gripen. Podplukovník Radoslav 
Matula symbolicky převzal obřadní meč letky z ru-
kou velitele základny plukovníka Petra Tománka. 

Letka je součástí správně fungujícího systému

jako je NATO Tiger Meet, Sky Avanger, Ample Strike 2016 velel právě podplukovník Tomaňa.
či Central  Hawk. Již letos také započne příprava a „Velice si vážím práce, kterou odvedl dosavadní 
plánování ochrany vzdušného prostoru Pobalt- velitel letky a novému veliteli přeji hodně štěstí         
ských států, abychom, v případě potřeby, byli kon- v novém služebním zařazení. Věřím, že každý z vás 
cem roku 2019 připraveni zabezpečit dva hotovost- na nové pozici správně využije své dosavadní zna-
ní systémy na dvou různých místech zároveň.“ losti a zkušenosti,“ pronesl ve své řeči velitel zák-

Dnem 1. ledna 2018 se stal novým velitel 211. Ochranu vzdušného prostoru České republiky ladny plukovník Petr Tománek. Následně vyzname-
taktické letky podplukovník Radoslav Matula, který zajišťují dva letouny JAS-39 Gripen v rámci Integro- nal pod-plukovníka Jaroslava Tomaňu pamětním 
se na základnu vrátil po 7 letech. Z pozice náčelníka vaného systému protivzdušné a protiraketové obra- odznakem III. stupně za práci ve prospěch základny 
oddělení bojové přípravy štábu 21. křídla taktické- ny NATO. V případě ochrany vzdušného prostoru a Vzdušných sil Armády ČR.
ho letectva byl v roce 2011 vyslán do německého členských států NATO, které nedisponují vlastním 
Uedemu, kde působil jako starší důstojník specialis- nadzvukovým letectvem, je vysláno dalších 5 gri-
ta na Společném mnohonárodnostním operačním penů mimo území ČR. V minulosti byly nasazeny 
středisku vzdušných sil NATO. Po návratu ze zahrani- vždy 4 stroje, pátý sloužil jako zá-
čí nastoupil podplukovník Matula na Sekci rozvoje a ložní.
plánování schopností Ministerstva obrany na pozici Dosavadní velitel letky byl slu-
vedoucího staršího důstojníka odboru rozvoje žebně zařazen na vyšší stupeň ve-
vzdušných sil. lení.

„Děkuji podplukovníku Jaroslavu Tomaňovi za Dosavadní velitel letky podplu-
to, kam nasměroval a dovedl 211. taktickou letku. kovník Jaroslav Tomaňa se dnem    
Základna je systémem fungujícím a já věřím, že mé 1. ledna 2018 stal náčelníkem od-
zkušenosti ze zahraničního pracoviště a z nadříze- dělení taktického letectva odboru 
ného stupně Generálního štábu Armády ČR se mi bojové přípravy Velitelství vzduš-
povede na nové funkci zúročit,“ pronesl během ných sil. „Tygří“ letce velel od 1. září 
předávání funkce podplukovník Matula. Připomněl 2013 a její příslušníci byli za tu dobu 
také hlavní úkoly, které letku čekají v letošním roce: třikrát vysláni k ochraně vzdušného 
„Kromě nepřetržité ochrany českého vzdušného prostoru Islandu a to v letech 2014-
prostoru nás čekají také velká mezinárodní cvičení 2016. Úkolovému uskupení v roce 

VELITELEM „TYGŘÍ“ LETKY SE STAL PODPLUKOVNÍK RADOSLAV MATULA

Text:kpt. Tomáš Maruščák, 21. zTL
Foto: prap. Martin Král, 21. zTL
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Čáslavský písničkář Marcel Kříž v prosinci minulého 
roku vydal knihu svých zhudebněných i nezhudeb-
něných textů s názvem Jen ať řvou kolejnice. Sbírka 
má 104 stran a čítá 55 básní napsaných v letech 
1997 až 2017. Více již v rozhovoru s autorem knihy.

Marceli, písně skládáš zhruba třicet let. V tvých 
skladbách hrají důležitou roli především texty. 
Vlastně by se v tvém případě dalo říci, že zhudebňu-
ješ své básně a přesto první sbírku textů v knižní 
podobě vydáváš až nyní. Proč? 

Viktorie je hledána hned ve dvou textech, které 
jsi do světa vypustil ještě před vydáním knihy ... 

Máš k nějaké básni bližší vztah než k ostatním? 
Pokud ano, tak k jaké a o čem je?

Co bylo prvním impulsem pro vydání?

U básně „Prosinec k popukání“ a jistě to není 
případ pouze tohoto nezhudebněného textu, jsem 
zaznamenal vyjádření čtenářů, že při čtení slyší, jak 
báseň zpíváš, a představují si její melodii. Myslíš, že 
je to tvými podmanivými a osobitými písněmi nebo 
zkrátka tvoje texty volají po zhudebnění a někteří 
lidé to mohou cítit? 

Kde mohou potenciální zájemci knihu zakou-
pit? 

Můžeš závěrem pohovořit o grafické podobě?

Ano. Je jich několik. Většinou jsou to básně, Původně jsem zamýšlel knihu, kde bude obra-
které mají o něco komplikovanější strukturu, nebo zová část zastoupena ve stejné míře jako texty. Na 
jsou rozsahem pro klasickou píseň nevhodné. Ale internetu jsem zveřejnil vždy každý text s ilustrační 
třeba je jednou taky zhudebním. Když jsem se v grafikou, kterou jsem vytvořil tématicky k dokresle-
sedmnácti seznámil s kompozicemi Johna Calea na ní atmosféry básně. Ale u knihy jsem se nakonec 
albu Words for the Dying, které vznikly na zákla- rozhodl pro čistě textový formát. Ona samotná 
dech básní Dylana Thomase, byl jsem uchvácen typografie je velmi často podceňovaná, ale právě 
kombinací chorálu, poezie, minimalismu a tvůrce, využití vhodného písma je pro knihu naprosto zá-
který  do vážné hudby dokázal vnést prvky hudební- sadní. V tomto případě je sazba provedena písmen 
ho undergroundu i popartu. Taková cesta by byla Jannon Ten Pro od všestranného českého grafika, 

Přestože pro mne poezie znamená jeden z určitě řešením. Ale jak se znám, rozhodně se pustím typografa a architekta Františka Štorma. Pro obal 
nejdůležitějších literárních útvarů, nikdy jsem ne- trochu jinudy.  jsem pak na námět titulní básně vytvořil novou 
měl potřebu, a snad ani odvahu, se touhle cestou V tomto roce by měla vzniknout deska, kde koláž, kterou koloroval Igor Fido Látal. Uspořádá-
autorsky vydat. Něco mi tam stále scházelo k úplné- moje básně zhudební milovník surrealismu a gará- ním vychází pak kniha z rozložení edice Želetavka, 
mu vyjádření. Zkrátka, chyběla tam právě ta melo- žové psychedelie Hank Manchini, člověk s obrov- kterou řídil někdejší zakladatel vydavatelství Voto-
die. Mé texty mi připadaly příliš holé, přímočaré. ským estetickým cítěním, skvělý grafik a hudebník bia a Vetus Via J.E.Frič, který se na knize podílel jako 
Ale jakmile jsem jim dal melodii, bylo je možné více duší a tělem, který do mé knihy přispěl doslovem. O spolueditor společně s Honzou Bartoněm z Ear-
formovat a v rámci písně jsem text podle potřeb druhý doslov se pak postarala herečka a nekompro- s&Wind Records. 
mohl přetvořit. Pokud pod sled slov, které znějí ve misně otevřená divadelní režisérka Viktorie Čermá- Samotné grafiky, které původně k básním vzni-
své poetičnosti až příliš kýčovitě, vložíš ponurou ková. kaly, ale určitě nenechám jen tak zapadnout. Už se 
melodii, nebo bezvýchodnou ostrou vizi podbarvíš pomalu rodí kniha, kde bude prostřednictvím gra-
hravou jazzovou variací, docílíš naprosto originální- fických koláží vyprávěn příběh muže, jemuž se 
ho a nejednoznačného vyznění, které však v kon- Ano, ale o zmiňovanou Viktorii Čermákovou se realita ztratila během každodenní rutinní cesty do 
textu písně dává smysl. To mne na psaní písní láká a nejedná. Obraz Viktorie je poskládán z mnoha práce. Jedno rozdílné gesto. A vše je vystupňováno, 
uchvacuje. střípků jak reálných postav, tak postav vzešlých z zpřevraceno, rozlámáno. Těším se na to.                

Během let ale vznikla řada textů, jež mají v sobě děje jednotlivých básní. Obě básně rámují sbírku – 
určitý vnitřní tep, který už ve své psané podobě pro jedna v úvodu a druhá v závěru. Ona postava je 
mne měl zvláštní kouzlo. Zpočátku jich bylo jen pár. zmiňována v knize několikrát, i když krom těchto 
Sepisoval jsem je do jednoho rukopisného sešitu. dvou básní, je v ostatních bez pojmenování. Je to 
Občas jsem některý z nich zhudebnil, ale většina žena, silný lidský prvek, který ztvárňuje přesně ty 
jich zůstala jen na papíře. Tak jsem z nich útržky barvy, pocity, vlastnosti a skutky, kterých já nejsem 
propašovával při koncertech do písní. A když se schopen. 
někdy stalo, že gradující atmosféra koncertu byla A to hledání… Možná tu je, ale je přehlížena, 
ohrožena prasklou strunou, nefungujícím kabelem není braná vážně. A možná zmizela. Nebo tu neby-
a podobně, zkusil jsem udržet pozornost publika la. Tahle otázka zmizení, odchodu, hledání, míjení 
některou z těch básní. A ono to tam dokonale se proplétá celou knihou. A jméno Viktorie je nád-
padlo. Po čase mi přišlo, že na to dokonce lidé čeka- herně zvukomalebné a tajemné.  
jí. V loňském roce za mnou začalo stále více lidí 
chodit s dotazem, jestli někde mohou ty texty najít. 
Tak jsem je postupně začal dávat na internet. Vtah mám ke všem stejně intenzivní. V době 

vzniku bych asi označil za tu nejniternější tu posled-
Lidé na festivalu Krákor v minulém roce. Když už ní. Ale přesto je několik básní, které ve mne stále 

se po mém vystoupení asi dvacátý člověk ptal po rezonují a jejichž úryvky mi běží hlavou zcela mimo-
mojí sbírce básní, řekl jsem si, že to tedy zkusím děk. 
nabídnout nějakému vydavatelství. Báseň A Viktorie je kde? - motiv usedlosti z níž 

kdosi zmizel, odchody a odsuny na pozadí názoro-
vých, rasových, náboženských i politických nevhod-
ností. V mizerným úterý s motivem radikálního 
odchodu z domu a Do lesku vyhnanej křáp, báseň v 
níž jsem se vyrovnával s tvůrčí stagnací. A rozhodně 
nejradikálnější politický výkřik V celém domě je 
tma, vzniklá na základě stále zřetelnějšího rozkladu 

Myslím, že to je jednoduché. Básně v sobě mají společnosti, kde se skutečná slušnost stala slabostí 
zmiňovaný vnitřní tep, který do nich podvědomě a kde právě pro slovo „slušnost“ našla stále zřetel-
dávám. Stejně tak volba slov, frázování, to vše odpo- nější skupina naší populace význam naprosto nea-
vídá rukopisu konkrétního člověka. A pokud čtenář dekvátní a devalvující.
zná mé básně i písně,  bude mu tam u konkrétních 
obratů frázování přirozeně naskakovat hlas. Ostat-
ně, kdysi to na mojí adresu velmi trefně napsal Kniha vyšla v prosinci u brněnského vydavatel-
publicista Max Horowitz – ,Hlas Marcela Kříže sice ství Ears&Wind Records a k zakoupení tak bude jak 
nesedne každému, ale o to osobitější tím je jeho v jejich e-shopu Dřevěná cikáda, tak na veškerých 
projev.’ jimi pořádaných festivalech, koncertech a divadel-

ních představeních. Stejně tak je budu vozit na svá 
představení. V současnosti vyjednávám distribuci 
pro běžná knihkupectví, což je s výhledem na kvě-
ten - červen 2018.

Také mě při komentářích k tvé tvorbě zaujala 
nezodpovězená otázka od jedné z tvých čtenářek a 
posluchaček, kterou si tedy nyní dovolím položit. 
Napsal jsi někdy báseň, kterou bys z jakéhokoliv 
důvodu nemohl nebo nechtěl zhudebnit? 

JN

JEN AŤ ŘVOU KOLEJNICE

podzim byl nebývale teplý
co chalupa

to v sadu viselec
na polích šedé šmouhy volavek

a dny se ztěžka vlekly
 

podzim byl nebývale teplý
po vsích se houfovali psi

spižírny prázdné
z hrušní torza

a sousedé tak vzteklí

podzim byl nebývale teplý
v ulicích zvláštní táhlý jas
pozvání, co se neodmítá

a proboha!
ten neklid!

Z HRUŠNÍ TORZA
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DAROVANÉ KNIHY

A co se s darovanými knihami děje poté, co nám je přinesete?

          Máte doma více knih než místa ve Vaší knihovně? Na knihy 
z dědictví Vám jen sedá prach? Děti vyrostly, a Vy nechcete 

skladovat říkanky a pohádky? Darujte je knihovně!

          Městská knihovna v Čáslavi uvítá knižní dary všech 
literárních žánrů - odborné a naučné, romány, pohádky, povinnou 

školní četbu i knihy pro nejmenší čtenáře.

Všechny knihy získané darem porovnáme s naším knižním 
fondem. Chybějící tituly zapíšeme, opotřebované nahradíme. 

Knihy, které již v knihovně máme, budou nabídnuty čtenářům na 
burze knih, vždy v měsíci březnu a říjnu. Dále knihy slouží dalším 
čtenářům našeho města díky projektu Kniha do vlaku, případně 

doplňujeme naši knihovničku v čáslavské nemocnici.
        Kromě klasických knih uvítá knihovna i audioknihy.

Za poskytnuté dary knihovnice předem děkují a čtenářům přejí 
vše nejlepší v novém roce 2018.        

Čáslavská základna se nechala inspirovat projektem 
„Ježíškova vnoučata“

Projekt Ježíškova vnoučata 
plní přání tisícovkám seniorů.

jsem se jako dárce nestihl včas zaregistrovat,“ vy-
světluje nadrotmistr Vladimír Kosina. „Nicméně ve-

Příslušníci 21. základny taktického letectva Čás- doucí domova mě informovala, že jeden z klientů by 
lav se pravidelně zabývají dobročinnými účely. Již si přál navštívit leteckou základnu,“ dodává Kosina.
od roku 1997 podporuje základna Dětský domov Možnost splnění dalšího vánočního přání byla 
Sázava (dříve Dětský domov Rataje), výtěžky z fi- na světě.
nančních sbírek věnuje také například Středisku Týden po vyslovení přání přivezl nadrotmistr 
Diakonie Čáslav, Městské nemocnici Čáslav nebo Kosina do domova pozvánku k návštěvě 21. základ-
čáslavským základním školám. ny podepsanou jejím velitelem plukovníkem Pet-

V letošním roce se však základna nechala inspi- rem Tománkem. Ve čtvrtek 14. prosince 2017 tak 
rovat projektem „Ježískova vnoučata“. „Chtěl jsem navštívil pan Pavel Dědič čáslavskou leteckou zák-

lhostejní ke stáří,“ kvituje vedoucí Domova Simeon jako soukromá osoba obdarovat seniora z pečova- ladnu. A nebyl sám, vzal s sebou kolegy z domova, 
paní Kateřina Filipová. „V minulosti jsem pracoval telského Domova Simeon v Horní Jelení. Bohužel pro něž byla návštěva letecké základny zajímavou 
na letecké základně v Brně. Dnešní návštěva pro mě možností a výjimečným zážitkem. 
byla hlubokým zážitkem, měl jsem možnost podívat „V rámci návštěvy jsme před-
se na současnou leteckou techniku a poznat život stavili nejzajímavější pracoviště, 
na letecké základně,“ děkoval v závěru prohlídky tedy hangár údržby a oprav letec-
pan Pavel Dědič.ké techniky, simulátor letounu     

L-159 ALCA a muzeum základny,“ 
Projekt „Ježíškova vnoučata“ vznikl na podzim prozradil tiskový a informační 

roku 2016. Na jaře letošního roku zaujal šéfredakto-důstojník základny, kapitán To-
ra zpravodajství Českého rozhlasu Martina Ondráč-máš Maruščák. Zážitkové dopo-
ka, který stál za několika velkými veřejnoprávními ledne pak mělo sladkou tečku        
projekty. Vznikla tak možnost splnit tisíce snů v podobě společného oběda.
opuštěných seniorů. K dnešnímu dni je splněno 
necelých 12000 přání, dalších 1500 se jich plní a 231 
jich čeká na svého dárce. Více informací o projektu „Všem klientům našeho do-
je k dispozici na webových stránkách: mova bylo splněno vánoční přání 
https://www.jeziskovavnoucata.cz/.              v rámci projektu Ježíškova vnou-
                                                                             čata. Těší mě, že občané nejsou 21. ZTL

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍ AKCÍ LETECKÉ ZÁKLADNY

OBEC TURKOVICE NABÍZÍ K PRODEJI 
STAVEBNÍ PARCELY V TURKOVICÍCH 

2Cena 280 Kč/m  včetně inženýrských sítí a 
kanalizace. 

V obci mateřská škola, pošta, obchod, pohostinství, 
autobus. spojení. 

Více informací na tel.: 777235926.
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V prosinci roku 2017 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 32 dětí,           
z toho 5 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 9 místních 
občanů. Nebyl uzavřen žádný sňatek.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ÚNOR
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Dne 7. února oslaví své 80. narozeniny 
pan 

Josef Kopecký
z Čáslavi

Do dalších let mu přejeme 
hodně štěstí, zdraví a životního elánu. 

Dcery Iva a Bohdana s rodinami

Dne 21. ledna oslavil své 95. narozeniny
paní

Slavomír Vyčítal 
z Nové Lhoty

Hodně zdraví, radosti a elánu do dalších let
přejí děti s rodinami.

 

23. února 2018 uplynou 2 roky od chvíle, 
kdy nás opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, 

pan

Antonín Knittich
z Čáslavi.

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

Čas utíká jak voda, jen vzpomínky zůstávají.
V únoru by oslavil 85. narozeniny

pan

Stále vzpomínají manželka Hana,
dcery Hana a Olga

 

Ing. Antonín Kasafírek

Tichou vzpomínku věnujte mému manželovi, 
tatínkovi, dědečkovi,

panu

Stanislavu Štroblovi,

který zemřel 25. ledna 2017

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

Dne 27. února vzpomeneme 
8. výročí úmrtí pana

Antona Predného
z Čáslavi, 

který nás náhle opustil.

Stále vzpomíná manželka. 

Dne 7.února uplyne 21 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila 

paní 

Vlasta Trýnohová 
z Čáslavi

Stále vzpomíná synové Vlastimil a Aleš.

Dne 12.února uplynou 3 roky od chvíle,
kdy nás navždy opustil

pan
 

Josef Trýnoha st. 

z Čáslavi

Stále vzpomínají přítelkyně Jiřina, 
syn Vlastimil s rodinou, 

syn Aleš a nejbližší příbuzní.

Dne 2. února 2018 uplyne 10 let ode chvíle, 
kdy nás navždy opustil 

pan

František Mikeš

Za tichou vzpomínku děkuje celá rodina.

Dne 1.února oslaví 
naši milí rodiče 

Zdeňka 
a Josef 

Lacmanovi 
krásných 60 let společného života.

Blahopřejí a do dalších let hodně zdraví a štěstí 
přejí synové Luboš a Jiří s rodinami.

Dne 23. ledna 2018 oslavil své 
85. narozeniny pan

 Miroslav Bíla 
K tomuto krásnému jubileu mu gratulují 

členové FK Čáslav i představitelé vedení města. 

dlouholetý funkcionář FK Čáslav, 



Dne 14. 2. 2018 uplyne 1 rok ode dne, 
kdy nás beze slova rozloučení opustila naše

milovaná maminka a babička 
paní

Jarmila Matoušková

S láskou a velikou bolestí v srdci vzpomíná 
dcera s rodinou.

Dne 26. 1. uplynulo 10 let od úmrtí naší milované 
maminky a babičky

paní

Libuše Vašíčkové
z Čáslavi

S láskou stále vzpomíná syn Michal s rodinou. 
 

Dovolte mi, abych Vás, spoluobčany města Čáslavi a 
našeho regionu, pozval na již 2. ročník plesu Nahoře 
Dole v Kutné Hoře, který organizuje Nadační fond 
na podporu kulturního dědictví regionů Čáslavska a 
Kutnohorska. Ples se bude konat 10. března v Lorci v 
Kutné Hoře. 

ním ročníku plesu. S dalšími hosty jednáme a věří- našeho regionu na jedné straně a osvícené spolu-
me, že to budou jména, zaručující perfektní zábavu. občany, kteří chtějí těmto nadšencům pomoci na 

Dále počítáme i s modní přehlídkou či ukázkami  straně druhé,“ řekl předseda Nadačního fondu Dr. 
sportovního rock&rollu na reprezentační úrovni. Vladimir Finsterle.
Detailnější program budeme umístovat na naše Vstupenku na ples si budete moci  zakoupit v 
webové stránky, které budeme postupně informačních střediscích v Čáslavi a Kutné Hoře a 

A jak si někteří z Vás pamatují, chceme navázat zprovozňovat. dále v galerii GASK a to za cenu 600 Kč za jeden lís-
na úžasnou atmosféru a skvělou hudební produkci, Během večera bude možno zakoupit vybraná tek.   
o kterou se staral po celý večer renomovaný orches- degustační menu a kvalitní vína z restaurace zámek Těšíme se na Vás, abychom dokázali našim regi-
tr Václava Hybše. Zážitkem bude i jen poslouchat Kotěra z Ratboře. onům podporou občanských iniciativ ještě více za-
jeho zpěváky, mimo jiné talenty vybrané právě pa- „Daří se nám, podle dosavadních ohlasů, založit traktivnit a mít radost a hrdost na místa, kde žijeme, 
nem dirigentem, ale zejména i dechovou sekci or- novou kulturní tradici pro lidi, kteří si chtějí udělat podnikáme či pracujeme.  
chestru. Zatančit si na jeho taneční melodie je radost, zažít jedinečný zážitek, setkat se se svými 
opravdovým zážitkem, to Vám určitě potvrdí všich- známými. Současně chceme oslovit a propojit  nad-
ni, kteří se s námi přesně před rokem sešli na prv- šence, kteří mají nápad, jak obnovit zašlé tradice 

Dr. Vladimír Finsterle, předseda Nadačního 
fondu pro zachování a rozvoj kulturního dědictví 
regionů Čáslavska a Kutnohorska 

2. ROČNÍK PLESU NAHOŘE DOLE V KUTNÉ HOŘE 

Dne 1. 2. 2018 uplyne 6 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše maminka a babička

paní

Emilie Nykodýmová

S láskou vzpomínají děti s rodinami. 
 

4. ledna tohoto roku zemřel den po svých 73. naro-
zeninách inženýr Josef Zdeněk, který se jako pro-
jektant podílel na mnoha akcích ve městě i jeho 
okolí. Na jeho působení (nejen) ve firmě Realitní a 
stavební společnost vzpomínají mnozí jeho bývalí 
kolegové a přátelé. 

„Ing. Josef Zdeněk, pro mnohé z nás ́ inža´,  ja-
ko vedoucí projektant ve firmě Realitní a stavební 
společnost (dříve Realitní BB & VV spol. s r.o.) pra-
coval od roku 1995 do 31. 12. 2012. Dříve pracoval jako projektant v Okresním 
stavebním podniku Kutná Hora. Jeho specializací byla především komunikace  
s investory na rozpracovanými projekty, statika a řízení kontrolních dnů staveb 
z pozice autora projektu,“ zaznělo například. Přátelé pana Josefa Zdeňka také 
velmi dobře vědí, že jednou z jeho velkých zálib bylo rybaření - zvláště s partou 
v norských fjordech.

Inženýru Josefu Zdeňkovi patří také velké a upřímné poděkování vedení 
města Čáslavi. Vždyť se zde i nadále budeme setkávat s jeho prací například      
v podobě nového areálu cestmistrovského střediska SÚS v Čáslavi, čtyřiceti by-
tových jednotek v Čáslavi pro VUSS Pardubice nebo 32 bytových jednotek, pro-
jektovaných přímo pro město jako zadavatele zakázky. Podílel se také na rekon-
strukci objektu bývalých Žižkových kasáren pro potřeby SPŠ a OA v Čáslavi ne-
bo na přístavbě přednáškové místnosti zdejšího gymnázia. Ve spolupráci s ar-
chitektem Zdeňkem Jiroutem a výtvarníkem Františkem Tesařem pracoval na 
dokumentaci pro rekonstrukci městských lázní, podílel se také na realizaci tri-
buny fotbalového stadionu.

Práci inženýra Josefa Zdeňka znají také obyvatelé okolních obcí. Z jeho díl-
ny vyšly podklady například pro zřízení autosalón AUTO BOHEMIA a.s. v Kutné 
Hoře nebo Domu s pečovatelskou službou Vrdy. 

ZEMŘEL ING. JOSEF ZDENĚK

Zveme Vás na 

v rámci cyklu přednášek 
„Jak funguje moc“

ve středu 14. února 2018 v 18 hodin 
na evengelické faře  (Jana Karafiáta 159)

(filozof, vysokoškolský pedagog, publicista)

Po přednášce následuje prostor 
pro dotazy a diskuzi.  

VEČER S HOSTEM

Host: prof. JAN SOKOL

CO JE TO MOC A KDO JI MÁ A NEMÁ?

Dne 28. února vzpomeneme první výročí, 
kdy nás nečekaně navždy opustil

pan

Jaroslav Antoš
z Čáslavi

Je stále těžké a bolestné smířit 
se s jeho náhlým odchodem. 

 

Touto cestou chceme zároveň velmi poděkovat bývalým kolegům, 
zaměstnancům STE Čáslav a dalším přátelům, kteří na něj vzpomínají 
a nezapomněli v den jeho nedožitých 65. narozenin i v Den památky 

zesnulých. Je to pro nás velkou oporou.

Za všechny nejbližší Anna Antošová

Dne 22. ledna uplynulo 10 let ode dne, 
kdy nás navždy opustila 

paní

Blanka Kučerová
ze Žehušic.

Stále vzpomíná 
dcera Dana Jurčíková s rodinou.



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

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

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

ÚNOR

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

Od 12. 2. 2018 do 25. 2. 2018 - VÝSTAVA

 „FRANTIŠEK JELÍNEK – VÝBĚR Z TVORBY“

20. února 2018 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

REFORMACE - Jak by musela vypadat dnes, aby vůbec někoho zaujala? 
           

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 

Vernisáž výstavy: 12. 2. 2018
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

Nová scéna Dusíkova divdla
Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ zve na přednášku Mgr. Davida 
Bartoně 

vstupné dobrovolné   

Pátek 2. 2. 2018 -  (pololetní prázdniny)- Pro 
hráče od 1. do 5.třídy - chlapci i dívky - Družstvo: 3 hráči + náhradník - Prezence 
hráčů: 8.30 - 9 hod. - Doba turnaje: 9 - 13 hodin - Místo: sál DDM - Startovné: 20 
Kč za osobu - Přihlášku s poplatkem odevzdat v DDM nejpozději 31. 1. 2018.

Pátek 2. 2. 2018 -  (pololetní prázdniny) - Pro plavce 
od 3.třídy - Sraz v 8.30 hodin na vlakovém nádraží v Čáslavi, návrat po 15.30 
hodin tamtéž - Účastnický poplatek 150 Kč (jízdné vlak, vstupné) - Přihlášky 
spolu s poplatkem odevzdat do 25. 1. 2018.

Pátek 9. 2. 2018 -  - pro děti od 1.třídy - Kde: klubovna DDM 
- Kdy: od 15 do 16:30 hod. - Účastnický poplatek: 50 Kč - Přihlášku s poplatkem 
odevzdat v kanceláři DDM do 5. 2. 2018.

Pátek 16. 2. 2018 - - pro předškoláky - 
Kde: v keramické dílně v Grandu (vchod ze zadu) - Kdy: od 15 do 16 hod. - 
Účastnický poplatek: 50 Kč - Přihlášku s poplatkem odevzdat v kanceláři DDM 
do 14. 2. 2018.

Pátek 16. 2. 2018 -  - stojánek na tužky „žížala“ - Kde:  
klubovna DDM - Kdy: 15 - 16.30 hod. - Účastnický poplatek: 40 Kč - Přihlášku 
spolu s poplatkem odevzdat v kanceláři DDM do 14. 2. 2018.

Neděle 18. 2. 2018 -  - soutěže, hry, tombola - Pro děti a rodiče - Sál 
hotelu Grand, vchod z náměstí - Od 14 hodin - Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 40 Kč

Pondělí 26. 2. 2018 -  - pro děti od 1. tříd - Tvoření, hry, soutěže, 
zimní olympiáda - Kde: v klubovně DDM - Kdy: 8 - 15 hod. - Účastnický 
poplatek: 150 Kč (svačina, oběd, pitný režim, odměny) - Přihlášky spolu               
s poplatkem odevzdat do 19. 2. 2018.

Úterý 27. 2. 2018 - - pro děti od 1. třídy - Sportovní soutěže, 
hry, tvoření v DDM - Čas: 8 - 15 hod. - Účastnický poplatek: 150 Kč (svačina, 
oběd, pitný režim, odměny) - Přihlášky s poplatkem odevzdat do 19. 2. 2018.

Středa 28. 2. 2018 -  - pro děti od 1. třídy - Sportovní soutěže, hry, 
tvoření z hmoty Fimo, hledání pokladu - Čas: 8 - 15 hod. - Účastnický poplatek: 
150 Kč (svačina, oběd, pitný režim, odměny) - Přihlášky spolu s poplatkem 
odevzdat do 19. 2. 2018.

Čtvrtek 1. 3. 2018 -  - Pro děti od 4. tříd s minimální 
výškou 110cm (omezení JumpParku) - Sraz v 8.30 hodin na vlakovém nádraží     
v Čáslavi, návrat v 17:05 hodin tamtéž - Účastnický poplatek 300 Kč (jízdné vlak, 
tramvaj, vstupné) - Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 21. 2. 2018.

PŘIHLÁŠKY NA VŠECHNY AKCE K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI DDM

Bližší informace o připravených akcích
v kanceláři Domu dětí a mládeže Čáslav. Jeníkovská 222,

nebo na tel. č. 731449131 (pevná linka zrušena)
www.ddmcaslav.cz

Turnaj florbalu na malé branky

 Výlet do Aquaparku v Kolíně

Valentýnské tvoření

Keramické tvořeníčko pro malé šikulky 

Tvoření z hmoty fimo

Karneval

Akce jarních prázdnin  
Zábavné pondělí

Pohádkové úterý 

Veselá  středa

Výlet do JumpParku v Praze
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Foyer divadla -  
Výstava shrnující padesátileté působení Divadla Járy Cimrmana na naší 
divadelní scéně a zároveň představující život českého velikána Járy Cimrmana. 
Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých předmětů z géniova života.   
K vidění je např. starý dětský kočárek, lyže či kolo pro celou rodinu. 

Celou výstavu doplňují panely s fotografiemi a texty, které návštěvníky 
seznámí se zákulisím divadla. 

Vstupné je na Vašem uvážení - dle síly zážitku. Výstava potrvá do 23. února 
2018.

Neděle 11. února v 15:00 
 / Liduščino divadlo Roztoky - 

Veselá pohádka s bohatou kostýmovou výpravou.  Anička najde službu u hos-
podáře, který se zrovna chystá na masopustní průvod a začne mu pomáhat. 
Anička se do jedné masky zamiluje, dlouho však neví, kdo je v ní ukrytý. Zjistí to 
až na masopustním bále. Před diváky se odehraje celý masopustní rituál s 
hlavními typy maškar. Děti se dozví, co která maškara představuje a co má za 
úkol. Divadelní abonmá pro rodiče s dětmi. Vstupné: 80 Kč

Středa 14. února v 19:00 

Aneb 70 let života vzhůru nohama ... Vstupné: 310, 290, 270 Kč

Pondělí 19. února v 8:15 a 10.00 
 / Divadlo Láryfáry Praha 

Nová pohádka Divadla Láryfáry opět plná humoru a písniček! Ovšem pozor, 
tentokrát z bláznivého cirkusového prostředí. Pojďte s námi zjistit, že vše co se 
na první pohled leskne a třpytí, může být ve skutečnosti úplně jinačí. Pohádka 
je určená pro děti od čtyř let a žáky 1. stupně ZŠ.

Úterý 20. února v 19:00 
/ Studio DVA Praha

Táta měl hodně rád ženy, takže má každá z jeho dcer jinou mámu. Ale i povahu, 
rozmary, potíže a touhy. 4 sestry jsou punkovou crazy komedií o tom, že i když 
si pořádně lezete na nervy, je zábavnější prožít život s rodinou než bez ní. 

 Autor a režie: Patrik Hartl. Představení není součástí divadelního abonmá. 
Vstupné: 550, 520, 450 Kč

Půlstoletí s Cimrmanem

JAK ANIČKA O MASOPUSTU KE ŠTĚSTÍ PŘIŠLA

KATAPULT - Turné 2018 „ŠŤASTNÉ NAROZENINY“

CIRKUSÁCKÁ POHÁDKA

4 SESTRY 

Muzejní a vlastivědný spolek
„Včela Čáslavská”

zve na přednášku

Mgr. DAVIDA BARTONĚ

REFORMACE:
Jak by musela vypadat 
dnes, aby vůbec někoho 

zaujala?

Úterý 20. února 2018 
od 17 hodin

Nová scéna Dusíkova divadla

Vstupné dobrovolné



KINO MILOŠE FORMANA ÚNOR

1. ŠPINDL 14 KOLO ZÁZRAKŮ

15. - 16. SNĚHULÁK
2. - 3. PREZIDENT BLANÍK

3. - 4. ČERTOVINY 17. - 18. COCO 3D

17. - 18.  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 
4. ZMENŠOVÁNÍ

6. - 7. NIT Z PŘÍZRAKŮ 20. - 21. DARKLAND

8. KVARTETO 22. - 23. AKTA PENTAGON

9. - 11. PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
24. - 25. PRAČLOVĚK

24. - 25. HMYZ
10. - 11. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU 3D

27. -28. TVÁŘ VODY
13. BÁBA Z LEDU

Když na hory, tak do Špindlu. Do zasněženého Špindlerova Mlýna vyráží sestry I tentokrát získal Allen pro film ty nejlepší herecké hvězdy současnosti. V hlav-
Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu. Mají v plánu si užít odpočinek, zábavu ních rolích se představí Kate Winslet, James Belushi, Juno Temple a také zpěvák 
a možná i trochu milostného dobrodružství. Eliška je v pohodě, ale Katce i Mag- Justin Timberlake, který již několikrát dokázal své vysoké herecké kvality. 
dě už třicet bylo a jsou pořád single. Objeví se ten pravý v zimním sněhu? Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. 
Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.

Harry Hole je enfant terrible týmu, vyšetřujícího zločiny v norské metropoli. Je-
Hlavní hrdina filmu Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu, v kampani diné, co stojí mezi ním a pitím, je případ, který by ho přivedl na jiné myšlenky. 
slíbil korupci dostupnou pro všechny a sehnal i sto tisíc podpisů. Kandidaturu Ke smůle jedné ženy, která zmizela uprostřed noci ze svého domu a o pár dní 
na Hrad však nakonec nepodal, protože se jeho asistentovi Žížalovi nepodařilo později byla nalezena brutálně zavražděná, se Harry právě dočkal. Postavený 
včas doručit podpisové archy na ministerstvo vnitra. Přesto Tonda Blaník po- sněhulák, který na místě činu zůstal jako jediné vodítko, naznačuje, že tenhle 
kračuje ve snaze zachránit českou zemi a ukázat jejím obyvatelům, jak se mít pachatel si chce hrát a že si dost možná už párkrát takhle hrál i v minulosti... 
líp. Vstupné: 120 Kč.  Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno.

Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale protože si k práci Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uzná-
neuměli šikovně zajít, navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhého, vaným hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj 
prostě hotový blázinec. Toho zmatku využili dva mladí čerti, kteří schválně ještě talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a ba-
víc při uklízení překáželi. A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého a oba revné Říši mrtvých... Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži 
povalili kotel s hříšnou duší... Vstupné: 120, děti 100 Kč. Promítáme od 17.30 přístupno.
hodin. Mládeži přístupno.

Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů pokračuje sága rodu Skywalkerů. Postavy 
Chcete mít lepší život? Nechte se zmenšit. Paul se to rozhodne risknout a neče- předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny ga-
kaně tím nastartuje své největší životní dobrodružství. Matt Damon ve filmu od laxie prožívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí prastará tajemství 
režiséra Bokovky zjišťuje, jak velký může být život, když se zmenšíte. Vstupné: Síly a šokující události z minulosti. Film uvádíme v původním znění s titulky. 
110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Příběh muže posedlého zničující dokonalostí. Muže natolik soustředěného na Úspěšný kardiochirurg Zaid má důvod k oslavě: spolu se svou půvabnou ženou 
každičký detail, že mu unikalo vše podstatné. Muže, kterého zničila láska. Nebo očekávají přírůstek do rodiny. Společnou oslavu v kruhu přátel však nečekaně 
zachránila. Záleží na úhlu pohledu. Úspěšný tvůrčí tandem Paul Thomas Ander- přeruší návštěva Zaidova bratra Yasina, který se dostal do problémů kvůli orga-
son a Daniel Day-Lewis si zopakovali spolupráci a po oscarové lahůdce Až na nizovanému zločinu. Poté, co mu Zaid odmítne poskytnout pomoc, Yasin je 
krev stvořili další film, který se zařadí mezi nezapomenutelné. Vstupné: 110 Kč. drasticky potrestán vůdcem gangu... Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 
Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. 90 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž příslušníky prahnete Příběh novinářů deníků The Washington Post a The New York Times, kteří zve-
po štěstí a prožíváte nečekaná dobrodružství. Stejně jako usedá rodina zas a řejnili tajnou zprávu označovanou jako Pentagon Papers o angažovanosti ame-
znovu u jednoho stolu, scházejí se členové kvarteta tzv. soudobé hudby vždy u rické vlády během války ve Vietnamu. Snaha o ututlání skutečností trvající čtyři 
dalšího koncertu. Poněkud nesourodá čtveřice spolu zažívá na cestě za svou prezidentská období donutila první americkou vydavatelku Kate Graham a am-
nejsvobodnější skladbou řadu humorných situací, ale i nedorozumění…  biciózního šéfredaktora Bena Bradleeho z deníku The Washington Post vyhlásit 
Vstupné: 90 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. vládě bezprecedentní válku o zveřejnění tajné vládní zprávy Pentagon Papers. 

Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.

Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii a Christiana končí veš-
kerá legrace a že legendární Červenou mučírnu předělají na dětský pokoj, Dug je typický neohrožený hrdina dosud žijící v celkem poklidně probíhající do-
nemůžete se víc mýlit. Fantazie novomanželů nezná mezí, zvlášť když je díky bě kamenné. A teď, spolu se svým čtyřnohým přítelem Čenichem, musí za-
Christianově pohádkovému bohatství opravdu nemusí nic limitovat. Ana se chránit svůj kmen a milovaný domov před velkou hrozbou. Vtrhla k nim doba 
však nechce stát manželkou uvězněnou ve zlaté kleci a je rozhodnutá pokra- bronzová v čele s padoušským lordem Bafoněm... Vstupné: 125, děti 100 Kč. 
čovat v rozjeté kariéře redaktorky, což Christian snáší se skřípěním zubů… Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži přístupno.
Vstupné: 140 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno.

Hospoda na malém městě. Je zavřeno, židle jsou převráceny na stolech. Na vě-
Pokračování animované série je plné dobrodružství, humoru i kouzel.Hrdinové šáku visí „hmyzí šatičky“: sukénky z krepového papíru, papundeklová motýlí 
se střetnou s magií ohně a ledu a tak jim chvilku bude pořádně horko a chvíli za- křídla a černé lesklé krovky brouků. U stolu sedí šest místních ochotníků: re-
se hodně velká zima. Hlavní hrdinkou příběhu je opět Gerda, která porazila žisér, Růžena, pan Václav, pan Borovička, Ajznboňák Kopřiva a slečna Jitka. Tu-
Sněhovou královnu a osvobodila bratra Kaie. Díky tomu se z nich staly pohád- lák leží doma s ischiasem. Chrobáčice a Kukla ještě nepřišly. Během zkoušky se 
kové celebrity. Gerda to bere s nadhledem, ale Kai se hůře vyrovnává se svou prolnou životy ochotníků s osudy Čapkových postav... Vstupné: 110 Kč. Pro-
popularitou, kdy mu u nohou pravidelně omdlévají mladé dívky... Vstupné: mítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.
140, děti 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži přístupno.

Tak trochu jiný příběh o lásce si pro širší publikum přichystal mistr vyprávění 
Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdovělá Hana pozvolna měnit svůj ste- Guillermo del Toro. Tvář vody se odehrává za studené války v utajované ame-
reotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů, snach a rické vládní laboratoři, kde pracuje Elisa (Sally Hawkins). Elisa je němá a což pro 
vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční víkendové obě- ni ve velké míře znamená izolaci od okolního světa. Její život se změní jednou 
dy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že každý pro vždy, když společně s kolegyní Zeldou (Octavia Spencer) objeví přísně tajný 
z hrdinů má nějaké tajemství... Vstupné: 80 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro experiment. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let 
mládež do 12 let nevhodné. nepřístupno.

stránka 28 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 2/2018  



 stránka 29 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 2/2018   

Pronajmu byt ve Vrdech 3 + 1
k tomu zahrádka, balkón a garáž

Tel.: 731 056 234

Doučování matematiky, 
především pro středoškoláky v Čáslavi

mobil:  739 244 604

2
Cena inzerce v ČN je stanovena na 7 Kč/cm  

2
v komerční části a 3 Kč/cm  ve společenské rubrice

Bližší informace na tel.: 327 300 228 
nebo na e-mailu: noviny@meucaslav.cz
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PRAŽSKÁ 1081 (areál bývalé gumárny) 
TEL: 720 626 114

PRAŽSKÁ 1081 (areál bývalé gumárny) 
TEL: 720 626 114

NÁŠ PNEUSERVIS VÁM NOVĚ NABÍZÍ:NÁŠ PNEUSERVIS VÁM NOVĚ NABÍZÍ:

PRODEJ OLEJŮ A MAZIV 

PRODEJ AUTODÍLŮ, VČ. AUTOBATERIÍ

PRODEJ AUTOKOSMETIKY 

(Ve velkém i malém množství)PRODEJ OLEJŮ A MAZIV 

PRODEJ AUTODÍLŮ, VČ. AUTOBATERIÍ

PRODEJ AUTOKOSMETIKY 

(Ve velkém i malém množství)

 

BEZKONKURENČNÍ 

CENY!

 

BEZKONKURENČNÍ 

CENY!



Provazník
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Doučování matematiky, 
především pro středoškoláky v Čáslavi

mobil:  739 244 604

Domov důchodců Čáslav nabízí volné pracovní místo na pozici:

PRACOVNÍK PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE - PÉČE O SENIORY
Nabízíme pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu.

Minimální požadovaný stupeň vzdělání: základní.
Platové podmínky dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

V případě zájmu nás kontaktujte:
·telefonicky na čísle 327 31 20 51

·e-mailem: info@ddcaslav.cz nebo ales.sorf@ddcaslav.cz
·osobně na adrese Nazaret 94, Čáslav.

Nástup možný ihned.

Inzerci do Čáslavských novin 
je možné podávat 

buď  v redakci 
(budova MěÚ Čáslav, 

nám. Jana Žižky z Trocnova 1)
: 

noviny@meucaslav.cz,

Čáslavské noviny, 
nám. J. Žižky z Trocnova 1, 

Čáslav, 286 01

osobně

nebo prostřednictvím e-mailu

případně písemně: 



www.meucaslav.cz

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

Program na únor 2018 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

3. února - sobota - ZIMNÍ TÁBOŘENÍ NA LICHNICI

17. února - sobota - OKOLO SV. TROJICE

24. února - sobota - KOLEM ČÁSLAVI

Trasa: Závratec - Lichnice - Třemošnice.  9 km. Odjezd v 9:10 hod. návrat             
v 14:44 hod. Vedoucím je Ing. Zbyněk Němec. 

Trasa: Církvice - Ovčáry - Nové Dvory - Hlízov - Malín - Kutná Hora h. n. 10 km. 
Odjezd v 8:31 hod. Návrat: 13:04, 14:03, 15:04 hod. Vedoucím je Jiří Kučera.

Trasa: Kutná Hora město - sv. Trojice - Bylany - Přítoky - Kutná Hora město. 11 
km. Odjezd v 8:50 hod, návrat v 15:04 hod. Vedoucí je Zdena Šrámková.

Trasa: Čáslav - Kalabousek - Lochy - Třebešice - Čáslav. 10 km. Sraz: Čáslav 
nádraží ČD v 9:00 hod. Vedoucí je Zdeňka Matysová.

10. února - sobota - OVČÁRECKÁ OBORA

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

 HC Čáslav se v tabulce po osmnáctém kole nachází na 5. pozici 

04. 02. 2018 HC Čáslav - SK Černošice 20. kolo

11. 02. 2018 HC Čáslav - HC Lev Benešov21. kolo

28. 01. 2018 HK Lev Slaný - HC Čáslav

POSLEDNÍ ZÁPASY HC ČÁSLAV V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ SEZONY 2017/2018

19. kolo

17. 02. 2018 BK Ml. Boleslav B -  HC Čáslav22. kolo

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Čáslavi
Vás srdečně zve na setkání

KAVÁRNIČKA
zpravidla druhý čtvrtek v měsíci v kavárně Diakonie Čáslav 

od 9 do 11 hodin
(bezbariérový vchod mezi husitským a evangelickým kostelem)

     Čtvrtek 8. února 9 - 11 hodin 
Připomínka únoru 1948, vzpomínání.

Čtvrtek 8. března  9 - 11 hodin
Připomínka narození Tomáše G. Masaryka.

Čtvrtek 12. dubna 9 - 11 hodin
Připomínka 60 let od atentátu na Martina Luthera Kinga

Čtvrtek 10. května 9 - 11 hodin
Připomínka úmrtí učitele Rudolfa Formana (10.5.1944) 

Čtvrtek 14. června 9 - 11 hodin
LETNÍ KAVÁRNIČKA

Hostem bude: vojenský kaplan kpt. Mgr. Marek Maxim Švancara, Ph.D. 
„Odkaz významných osobností našeho letectva před a po roce 1948“
              

Hostem bude: PhDr. Drahomíra Nováková z Muzea:„Školství v Čáslavi“
     

Hostem bude: operní pěvkyně Eva Pavelková „Divadlo, hudba, opera“
     

Hostem bude: Blahoslava Procházková (Formanová)
Recitace oblíbených básní
     

Hostem bude: celoživotní sběratel známek Jaroslav Klíma
„Poštovní známka“

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!

 

NA HOKEJOVÉM STADIONU SE 21. 12. V PŘÁTELSKÉM UTKÁNÍ 
PŘEDSTAVILY HOKEJOVÉ REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY A RUSKA 

DO ŠESTNÁCTI LET 

ČÁSLAVSKÝ STADION HOSTIL             MEZINÁRODNÍ ZÁPAS

ČR - RUSKO 3:6 
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