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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

usnesením č. 419/2016 usnesením č. 428/2016

usnesením č. 420/2016 usnesením č. 429/2016

usnesením č. 421/2016
usnesením č. 430/2016

usnesením č. 431/2016
usnesením č. 422/2016

usnesením č. 432/2016

usnesením č. 433/2016

usnesením č. 434/2016

usnesením č. 423/2016
usnesením č. 435/2016

usnesením č. 424/2016

usnesením č. 436/2016
usnesením č. 425/2016

usnesením č. 437/2016

usnesením č. 426/2016

usnesením č. 438/2016

usnesením č. 427/2016
usnesením č. 439/2016

 vyslovila nesouhlas se snížením platby za pronájem  schválila přechod užívacího práva k bytu č. 1 v Potoční 
prostor hotelu Grand na základě žádosti ze dne 9. 11. 2016 středisku Diakonie ulici č. p. 1693 v Čáslavi a uzavření nájemní smlouvy na paní M. Č., bytem 
ČCE – středisko Střední Čechy. Potoční ulice 1693, Čáslav za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

 doporučila zastupitelstvu města Čáslavi přijmout  schválila pronájem zastřešené ledové plochy včetně 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým zázemí, na pozemcích st. parc.č. 500, parc. č. 1622/1, 1622/2, 1622/5, 1627/3 a 
usnesením č./2016 schvaluje rozpočet města Čáslavi na rok 2017 podle 2102 v k. ú. Čáslav, firmě Čáslavská servisní, s.r.o., Bojovníků za Svobodu 1448, 
předloženého návrhu. 286 01 Čáslav,  IČ 26489678, za účelem provozování Zimního stadionu na dobu 

 schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 30- neurčitou za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
00056 ( poř. č. 32/2016) ze dne 20. 9. 2016 mezi městem Čáslav a firmou Ridera  schválila čerpání fondu odměn ZUŠ J. L. Dusíka Čáslav, 
Stavební a. s. IČ: 45192464, se sídlem Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba dle předložené žádosti.
na realizaci stavby „Zastřešení nekryté ledové plochy v Čáslavi“  vyslovila souhlas s přijetím finančního daru účelově 

 doporučila zastupitelstvu města Čáslavi přijmout určeného pro ZUŠ J. L. Dusíka Čáslav, dle předložené žádosti.
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením:  vyslovila souhlas s přijetím věcného daru a finančního 
1) č. /2016 deleguje pro rok 2017 zástupce města na valné hromady daru účelově určeného od Rady rodičů při ZŠ Masarykova 357, dle předložené 
společnosti MVE PLUS s.r.o. se sídlem Hejdof 1666, Čáslav pana Ing. Jaromíra žádosti.
Strnada; 2) č. /2016 deleguje pro rok 2017 zástupce města na valné hromady  schválila mimořádné odměny pro ředitele 
společnosti VHS Vrchlice – Maleč, a. s. se sídlem v Kutné Hoře, Ku Ptáku 387, příspěvkových organizací města podle důvodové zprávy. Odměny budou 
Kutná Hora pana Ing. Jaromíra Strnada; 3) č. /2016 deleguje pro rok 2017 vyplaceny v nejbližším výplatním termínu z prostředků jednotlivých zařízení.
zástupce města na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace  schválila uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 
Havlíčkův Brod a. s. se sídlem Žižkova ulice 832, Havlíčkův Brod pana Ing. 87/2015 mezi městem Čáslav a firmou DOPAS s. r. o. na akci: Zpracování 
Jaromíra Vítka projektové dokumentace stavby „Provozní řešení areálu Městské nemocnice 

 schválila konání vánočních trhů od 1. 12. 2016 do 24. Čáslav“.
12. 2016, dle důvodové zprávy.  doporučila zastupitelstvu města přijmout usnesení 

 odvolala JUDr. Vlastislava Málka a Bc. Janu Vaňkovou z tohoto znění: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje svým usnesením 
komise pro nakládání s nemovitým majetkem a schválila nové složení komise, č./2016 Obecně závaznou vyhlášku města Čáslavi č. 5/2016 o nočním klidu.
dle předloženého návrhu.  doporučila zastupitelstvu města přijmout usnesení 

 zrušila své usnesení č. 378/2016 ze dne 4. 10. 2016, tohoto znění: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje svým usnesením 
2kterým byl zamítnut prodej části pozemku p.č. 196/3 o výměře cca 137 m , v č./2016 Obecně závaznou vyhlášku města Čáslavi č. 4/2016, kterou se mění 

katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 2/2016  ze dne 20. 6. 2016, kterou se 
kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV 10001 pro obec a katastrální stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Čáslav.
území Čáslav společnosti High Way 108, s.r.o., se sídlem Tři dvory 18, 280 02  vyslovila souhlas s podáním žádosti o dotaci FK Čáslav, 
Kolín z důvodů uvedených v důvodové zprávě. z. s., se sídlem Vodranty 1664, Čáslav z programu MŠMT - 133510 - Rozvoj a 

 navrhla Zastupitelstvu města Čáslav schválit usnesení obnova materiálně technické základny ve sportu 2017 na akci: „Rekonstrukce 
tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje prodej fotbalového hřiště“. Připravovaná akce: „Rekonstrukce fotbalového hřiště“ je v 
části pozemku p.č 1722/1 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský souladu se stávajícím územním plánem.
kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro obec a katastrální území Čáslav na  zrušila své usnesení č. 412/2016 ze dne 1. 11. 2016 a 

2 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky „Údržba travnatých ploch ve LV 10001 o výměře cca 200 m  manž. Ing. L. a Ing. E. S., bytem Čáslav za cenu dle 
městě Čáslav v roce 2017 - 2018“ byly obeslány firmy uvedené v důvodové znaleckého posudku + platná sazba DPH + náklady na realizaci prodeje. 
zprávě. schválila uzavření nájemní smlouvy pobočnému 

 vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 5 zákona č. spolku Zálesák - středisko Čáslav v budově č.p. 1318, pozemku st. p. č. 2201, 
250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozemku zahrada parc. č. 476/18 a pozemku st. p. č. 2201 v ulici Jaroslava 
pozdějších předpisů, s přijetím sponzorského finančního daru, účelově Vrchlického v Čáslavi na dobu neurčitou a uvedení adresy Jaroslava 
specifikovaného, na posílení investičního fondu Domova důchodců Čáslav od f. Vrchlického 1318, Čáslav jako adresy pobočného spolku Zálesák - středisko 
Kimberly - Clark, s. r.o., Praha 9, dle důvodové zprávy.Čáslav za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Usnesení městské rady ze dne 14. 11. 2016 | Městská rada

usnesením č. 440/2016 

usnesením č. 445/2016

usnesením č. 441/2016
usnesením č. 446/2016

usnesením č. 447/2016
usnesením č. 442/2016

usnesením č. 443/2016

usnesením č. 448/2016
usnesením č. 444/2016

doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout hospodářství s. r. o., IČO: 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým 10 na realizaci stavby „Demolice vybraných objektů v Městské nemocnici v 
usnesením č. /2016 schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016. Rekapitulace: Čáslavi“.
upravené příjmy 253 140,25 tis. Kč, upravené výdaje 297 899,11 tis. Kč, schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu 
financování plus 44 758,86 tis. Kč. plakátovacích ploch ze dne 30. 10. 2009 s f. RENGL s. r. o. Účinnost dodatku č. 3 

doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout je od 1. 1. 2017.
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým navrhla Zastupitelstvu města Čáslavi schválit tyto 
usnesením č. /2016 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Čáslavi č. termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2017: 6. 2. 2017, 24. 4. 2017, 26. 
7/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 6. 2016, 18. 9. 2016 a 11. 12. 2017.
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. schválila pronájem movitých věcí (vybavení) v areálu 

schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého Zimního stadionu včetně zázemí, na pozemcích st. parc.č. 500, parc. č. 1622/1, 
rozsahu „Čáslav - oprava MK v ul. Jabloňová, Třešňová a Nad Rezkovcem“, byly 1622/2, 1622/5, 1627/3 a 2102 v k. ú. Čáslav, firmě Čáslavská servisní, s.r.o., 
obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě výzvou k podání nabídky. Bojovníků za Svobodu 1448,  286 01 Čáslav,  IČ 26489678, za účelem 

schválila prominutí smluvní pokuty za prodlení s provozování Zimního stadionu na dobu neurčitou za podmínek uvedených v 
dodávkou zboží dle kupní smlouvy č. 208/2016 ze dne 15. 8. 2016 na dodání důvodové zprávě
stroje na úpravu ledové plochy - WM evo2 - pro zimní stadion v Čáslavi.  schválila pronájem nebytových prostor v budově č.p. 

schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 74, Náměstí Jana Žižky z Trocnova Čáslav, restaurace hotelu Grand a pronájem 
238/2016 ze dne 13. 10. 2016 mezi městem Čáslav a firmou AVE CZ odpadové movitých věcí (vybavení) restaurace hotelu Grand, společnosti Čáslavská 

 

 
 

  
 

 

 

Usnesení městské rady ze dne 28. 11. 2016 | Městská rada
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servisní, s.r.o., se sídlem Bojovníků za svobodu čp. 1448, 286 01 Čáslav, IČ 264 schválené výši 3 825 000 Kč na 3 200 000 Kč určených na sport a 625 000 Kč na 
89 678  na dobu neurčitou dle důvodové zprávy ostatní příspěvky.

schválila přidělení bytu č. 16 v č. p. 440 ul. Boženy schválila uzavření 1. dodatku smlouvy o dílo č. 272 
Němcové, Čáslav a uzavření nájemní smlouvy, v tomto pořadí: 1. V. V. Močovice  „Rekonstrukce výtahu Domova důchodců v Čáslavi“, uzavřeným mezi 
2. M. Z. Vrdy, 3. P. H.Čáslav, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Domovem důchodců Čáslav, IČO: 48677787, Nazaret 94, 286 01 Čáslav a 

navrhla Zastupitelstvu města Čáslav schválit usnesení firmou Realitní a stavební společnost, s. r. o., IČO: 41432037, Fantova 693/48, 
tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje prodej 614 00 Brno.

2části pozemku p.č. 1642/30 o výměře cca 30 m  v katastrálním území Čáslav, ceník vstupů na zimní stadion v Čáslavi dle důvodové zprávy.
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště  vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy mezi 
Kutná Hora na LV 10001 pro obec a katastrální území Čáslav manž. M.a N. M., Českou spořitelnou a. s. a městem Čáslav na rok 2017 a dále s uzavřením 
bytem Čáslav za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci dodatku č. 3 ke smlouvě o účtu č.: 21418-11117722/0800 dle důvodové zprávy.
prodeje. Část tohoto pozemku je zatížena věcným břemenem pro ČEZ schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
Distribuce, a.s. 207/2016 ze dne 22. 8. 2016 mezi městem Čáslav a firmou PRIMA stavební a. 

vůči akci „REKO MS Čáslav - Chrpová + 2, Čeplov II. etapa s., IČO: 46355839, se sídlem Sokolská 573, Kutná Hora na realizaci stavby 
(Stavební úpravy plynovodu a přípojek v Čáslavi, ul. Žacká, Růžová, Malinová, „Stavební úpravy objektu č. p. 196 v Čáslavi“.
Chrpová)“. doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout toto 

vůči akci „REKO MS Čáslav - Lípová + 3, Čeplov I. etapa usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje svým usnesením č. /2016 
(Stavební úpravy plynovodu a přípojek v Čáslavi, ul. Lípová, Květinová, Obecně závaznou vyhlášku města Čáslavi č. 6/2016 o stanovení podmínek pro 
Malinová, Fialková, Jahodová)“. pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 

celoroční plán činnosti DDM Čáslav a výroční zprávy škol, podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v 
školských zařízení a dalších organizací, které zřizuje nebo zakládá město Čáslav: rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
MŠ Čáslav, Jahodová 1454, ZŠ Čáslav, Nám. J. Žižky z Trocnova 182, ZŠ Čáslav, doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout 
Masarykova 357, ZŠ Čáslav Sadová 1756, ZUŠ Čáslav Jeníkovská 222, DDM následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. /2016 
Čáslav, Jeníkovská 222, Městské muzeum a knihovna Čáslav. deleguje svou pravomoc schvalovat rozpočtová opatření [§ 84 odst. 2 písm. B) 

schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů] v období od 
města na nátěr a opravu šindelové střechy na baště Evangelického kostela posledního zasedání zastupitelstva města Čáslavi v roce 2016 do konce 
Čáslav ve výši 40 000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy. kalendářního roku 2016, tj. v období od 13. 12. 2016 do 31. 12. 2016 včetně, na 

navrhla Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout toto Radu města Čáslavi. Rozpočtová opatření uskutečněná v tomto období dá 
usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením č. /2016 Rada města Čáslavi na vědomí Zastupitelstvu města Čáslavi na jeho prvním 
schvaluje rozdělení výdajů rozpočtu v části paragrafu 3900 ostatní příspěvky ve zasedání v roce 2017.

usnesením č. 449/2016 usnesením č. 453/2016

usnesením č. 450/2016

vzala na vědomí
usnesením č. 454/2016

usnesením č. 455/2016

neměla námitek

usnesením č. 456/2016
neměla námitek

vzala na vědomí

usnesením č. 457/2016

usnesením č. 451/2016

usnesením č. 452/2016

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MĚSTO MÁ ROZPOČET NA ROK 2017 BYL SCHVÁLEN JAKO PŘEBYTKOVÝ

Jedním z nejdůležitějších úkolů městského 
zastupitelstva před koncem roku je schválení 
rozpočtu města na příští dvanáctiměsíční období. 
Také Čáslav má tedy již nyní jasnou představu o 
plánovaných příjmech a výdajích, s nimiž je možné 
počítat v roce 2017. 

daně z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti a s 
účinností od 1. 1. 2017 se 
tento podíl zvýší též u DPH.

Dalším příjmem města 
jsou tak zvané neinvestiční 

Návrh rozpočtu města pro příští rok vycházel z transfery ze státního rozpo-
vývoje příjmů Města Čáslavi za prvních deset čtu. Jedná se o příspěvek na 
měsíců roku 2016, z předpokladu vývoje hospoda- výkon státní správy, ve 
ření za celý rok 2016, z návrhu zákona o státním kterém je nově zahrnuto i 
rozpočtu na rok 2017, z predikce vlády k daňovým financování veřejného opat-
příjmům obcí na rok 2017, z uzavřených smluvních rovnictví. Rozpočet počítá 
vztahů a z dlouhodobých závazků. Byl sestaven v také s příjmy, plynoucími 
souladu s platnými zákony a vyhláškami, které tuto městu z pronájmu bytů i ne-
problematiku upravují. bytových prostorů, poplatků 

za parkování či správních 
poplatků a tak dále. Mimo to 
jsou zde zahrnuty příjmy za splátky bytů prodáva- Figuruje zde také částka čtyř milionů korun, 

 s tím, že tento přebytek je ných do osobního vlastnictví a další položky.   které mají posloužit k dalším úpravám vně i uvnitř 
určen ke splácení jistin úvěrů přijatých v předcho- Na výdajové stránce nově vytvořeného budovy Dusíkova divadla, dvoumilionová investiční 
zích letech. Zastupitelé na svém posledním rozpočtu potom, stejně jako v minulých letech, dotace pro městskou nemocnici, dále peníze, 
zasedání v roce 2016 - konkrétně v pondělí 12. figurují nezbytné položky, jako je péče o majetek určené na údržbu a obnovu veřejné zeleně, 
prosince - tento návrh schválili. města a jeho další rozvoj, náklady na správu území, inženýrských sítí, komunikací ve městě a mnoha 

Pokud bychom porovnali rozpočet města na školství, kulturu, sport... dalších součástí jeho života. 
nadcházející rok s tím, který byl schválen pro rok K navýšení oproti roku 2016 dochází v položce 
2016, zjistíme, že počítá s navýšením příjmů o 10 mateřské školy - investice, kde peníze poslouží Celý rozpočet Čáslavi bude všem zájemcům k 
486 500 Kč, tj. o 5,42%. Největší nárůst je očekáván zvláště na rekonstrukci kotelny ve středisku U Bašty, dispozici na internetových stránkách města - 
(se předpokládá) v oblasti tzv. „daňových příjmů“, ale i k dalším akcím. www.meucaslav.cz.                                                   
zejména u daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti a DPH. Je tomu tak proto, že novelou 
zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 
výnosu některých daní územním samosprávným 
celkům a některým státním fondům, ve znění 
pozdějších předpisů, se u daňových příjmů 
rozpočtů obcí s účinností od 1. 1. 2016 zvýšil 
procentní podíl z celostátního hrubého výnosu 

Rozpočet města Čáslavi byl navržen ke 
schválení s příjmy ve výši 203 895 000 Kč a s výdaji 
ve výši 181 995 000 Kč, byl tedy navržen s přebyt-
kem ve výši 21 900 000 Kč

zn

Příjmy celkem 193 408 500 249 709 870 203 895 000 1,05
Výdaje celkem 221 938 500 294 456 240 181 995 000 0,82
Saldo: Příjmy - výdaje - 28 530 000 - 44 746 370   21 900 000            -0,77 

Schválený 
rozpočet

2016 

Upravený
rozpočet

2016 

Schválený 
rozpočet

2017 

Index
NR/SRRekapitulace
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Říkal jste, že zimní stadion již lidem slouží. 
Myslíte si, že bude využíván v dostatečné míře?

 

Město ale nežije jen investicemi. Jak hodnotíte 
Jeden rok se může někomu zdát jako chvíle, během kulturní a společenský život ve městě? 
níž se žádné velké změny neodehrají. Pro dalšího se 
může jednat o období, v němž se změní celý jeho 
život. Ať se již na dvanáct měsíců, které spojuje 
stejný letopočet, díváme z kterékoliv stránky, právě 
jejich poslední dny jsou pravidelně vhodným 
okamžikem k zamyšlení, ohlédnutí se, rekapitula-
ci... Hodnotíme svoje životy, dosažené úspěchy, 
sčítáme případné prohry a přemýšlíme, jak naložit 
se získanými zkušenostmi. Stejně jako to dělá téměř 
každý z nás, bilancuje také město, respektive jeho 
vedení. Jaký byl rok 2016 z pohledu jeho starosty, 
inženýra Jaromíra Strnada? 

úspěšný

Které akce považuje v roce 2016 za zásadní? 

že bude vydáno stavební povolení a město bude 
moci hledat vhodné finanční zdroje na realizaci 

„Nyní jsme na samém počátku, takže zájem o záměru. Nové byty, které zde mají vzniknout, 
využití zimního stadionu můžeme spíše jen odha- zůstanou jako nájemní v majetku města. Není 
dovat. Každopádně zkušenosti z minulé sezóny, kdy vyloučeno, že některé z nich mohou sloužit jako 
jsme po první fázi jeho výstavby zprovoznili alespoň byty s pečovatelskou službou, ale o těchto podrob-
nekrytou ledovou plochu, naznačují, že zájem nostech se bude teprve rozhodovat.
veřejnosti bude značný. O využití ledové plochy Třetí etapou bude pokračovat také rekonstruk-
mají opět zájem i místní školy, jejichž žáci sem ce Dusíkova divadla, kde by mělo dojít k výměně 
mohou docházet v rámci hodin tělesné výchovy. oken v severní části objektu (v Masarykově ulici) a 
Zapomenout nesmíme ani na nově vzniklý hokejový opravě fasády, včetně statického zajištění jedné 
klub, jehož tréninky mají v rozvrhu využití ledové jeho části.  
plochy svoje pevné místo. Já se tedy neobávám Kromě stavebních úprav a příprav na ně, které 
malého či nedostatečného využití možností, které nás nyní čekají, bych také rád zmínil plánovanou 
nový zimní stadion v našem městě nyní nabízí. revitalizaci zeleně ve městě, která se po letech 
Mimo jiné zde počítáme také s pořádáním hokejo- příprav již skutečně blíží svojí realizaci. Po dvou 
vých utkání, která obohatí sportovní život našeho neúspěšných pokusech o získání potřebné dotace 
města o další možnosti. bylo město nyní úspěšné, a tak je možné počítat se 

zahájením tohoto důležitého projektu právě v roce 
2017. Stejně tak je v plánu úprava zpevněných 

„Stejně jako ve všech oblastech, ani v pořádání ploch v areálu městské nemocnice. V tomto 
kulturních akcí se jejich organizátoři nemohou případě je ale třeba zvážit využití finančních 
zavděčit všem. Struktura obyvatel našeho města je prostředků s ohledem na skutečnost, že městská 
velmi pestrá, stejně jako jejich zájmy a pohled na nemocnice před nedávnem získala dotaci na 
kulturu a společenské vyžití. Proto jsem velmi rád, modernizaci přístrojového vybavení v hodnotě 
že je zde hned několik organizací, které se o tuto pětapadesáti milionů korun. Je zde ale vyžadována 
stránku života ve městě starají, a to podle mého finanční spoluúčast, takže ještě uvidíme, zda bude 
názoru velmi dobře. Stačí si spočítat výstavy, které v možné financovat obě akce  v jednom roce. Stejně 
roce 2016 mohli zájemci navštívit ve výstavní síni na jako doposud, budeme pokračovat v pravidelné i 
Žižkově náměstí, v galerii v Jeníkovské ulici nebo drobnější péči o město, spočívající v opravách 
přímo v budově městského muzea. Mnohé výstavy komunikací, úpravách zelených ploch, ve snaze 
prací svých žáků ale uspořádaly také místní základní zajistit další stavební parcely pro zájemce o bydlení 

„Pokud bych měl hodnocení roku 2016 shrnout školy. Dusíkovo divadlo nabízelo opět v průběhu v Čáslavi. Právě uvedená snaha lidí získat v našem 
jedním slovem, jsem přesvědčen, že mohu konsta- celého roku jak představení divadelní, tak i projekce městě stavební parcelu a usadit se zde i se svojí 
tovat, že to byl pro Čáslav  rok. Stačí se v kině Miloše Formana, kde mohli diváci nové filmy rodinou podle mého názoru svědčí o tom, že se zde 
podívat kolem sebe, zhodnotit změny, které se vidět zpravidla ihned po jejich premiéře. žije dobře a obyvatelé města jsou převážně spoko-
během uplynulých dvanácti měsíců ve městě udály. Největšími akcemi ve městě byly opět Čáslav- jeni. To je pro každého z nás, kteří se o město 
Nemluvím přitom jen o těch velkých a zásadních ské slavnosti, jejichž další ročník proběhl v červnu jakýmkoliv způsobem a dílem staráme, ta největší 
akcích, ale také o drobnostech, s nimiž se setkává- (tentokrát ve sportovním duchu). S velkým úspě- odměna. 
me v dennodenním životě - opravené silnice i chem se setkalo také pálení čarodějnic či v závěru Závěrem bych chtěl poděkovat všem obyvate-
chodníky, upravené nově vzniklé zelené plochy, roku rozsvěcení vánočního stromku na Žižkově lům města, kterým není jeho osud lhostejný, za 
další připravené stavební parcely, které již našly náměstí. To jsou největší akce, pořádané přímo zájem, jenž veřejně projevují - a nemusí to být vždy 
svoje majitele a budoucí obyvatele nových částí městem. Nesmíme ale zapomínat také na další jen slova chvály a souhlasu. Jen díky komunikaci s 
rozrůstající se Čáslavi. Takových jednotlivostí je organizátory, pod jejichž taktovkou proběhla občany města se můžeme dozvědět o jejich priori-
mnoho. Stačí se kolem sebe pozorně dívat. například Neckyáda na Podměstském rybníku nebo tách, potřebách a zájmech, načerpat dobré nápady, 

Je jisté, že by nebylo rozumné nepřipouštět si Havelské posvícení v zahradě zdejšího městského které se, pokud je to jen trochu možné, snažíme 
některé problémy, s nimiž jsme se, tak jako vždy, i v muzea, koncerty v Grandu... To vše je ale stále jen zrealizovat. Příkladem může být nedávno dokonče-
roce 2016 potýkali. Ne vždy se podaří postarat se o zlomek možností, které se Čáslavákům v tomto roce né propojení ulic Lísková a Jeníkovská, které 
všechny trávníky v době, kdy by si to obyvatelé nabízely. Doufám, že si z pestrého programu výrazně zkrátilo cesty obyvatelům lokality Na Skále 
jednotlivých lokalit přáli, ne vždy je možné opravit vybrala většina obyvatel.  do obchodní zóny. 
všechny komunikace, které na opravu čekají - Do nadcházejícího roku přeji všem občanům 
zkrátka problémy vznikají stále, důležité je snažit se našeho města i jejich rodinám mnoho zdraví, štěstí 
o jejich odstraňování. To se nám, díky práci mnoha a úspěchů v osobním i pracovním životě. Přeji také 
lidí, kteří se na tom podílejí, z mého pohledu ve městu Čáslavi, aby i ten příští rok byl alespoň stejně 
většině případů dařilo i v posledním roce, který je „Největší akce, které jsme měli naplánovány na úspěšný, jako ten, za jehož událostmi se právě 
nyní již minulostí.“ toto volební období jsou, jak již bylo řečeno, ohlížíme.“                                                                       

dokončeny. Neznamená to ale, že by ve městě tak 
„Pravděpodobně se shodneme na tom, že říkaje nebylo co dělat. Podle současných plánů 

budeme-li hovořit o investičních akcích, potom jde bychom rádi zahájili třetí etapu rekonstrukce 
zcela jasně o dostavbu zimního stadionu a dále o Grandu, tentokrát se bude jednat o dobudování 
další fázi rekonstrukce objektu hotelu Grand na ubytovacích kapacit ve druhém patře budovy. V 
Žižkově náměstí. Obě dvě akce jsou dnes již dokon- plánu je také proměna dodnes nevzhledného 
čeny. Zimní stadion od 18. prosince slouží veřejnos- objektu bývalé vojenské ubytovny v areálu Generá-
ti, prostory zrekonstruované restaurace v centru la Eliáše (tedy součást bývalých Žižkových kasáren) 
města se otevřou na počátku roku 2017. V případě na malometrážní byty. Také o tomto projektu 
obou zmiňovaných akcí se jednalo o velmi rychlý uvažujeme již delší dobu. Přípravu této rekonstruk-
postup prací, které musely jedna na druhou ce bychom v roce 2017 chtěli dovést minimálně do 
navazovat. Jen tak bylo možné vše stihnout včas.“ fáze tak zvané stavební připravenosti, to znamená, 

Rok 2016 je tedy uzavřený a zdá se, že byl pro 
město úspěšný. S jakými plány ale jeho vedení 
vstupuje do roku 2017, který právě začíná? 

zn

ROK  JE MINULOSTÍ. 2016 2017JAKÝ BYL A JAKÝ BUDE ROK ?
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INFORMACE 
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČÁSLAV, 
ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY 

A PAMÁTKOVÉ PÉČE 
NA ZÁKLADĚ NOVELY ŠKOLSKÉHO ZÁKONA 

PROBĚHNOU ZÁPISY DO 1. TŘÍD 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČÁSLAVI 

BĚHEM DUBNA 2017. 
KONKRÉTNÍ TERMÍNY BUDOU ZVEŘEJNĚNY.

Na posledním, tedy prosincovém zasedání měst-
ského zastupitelstva schválili jeho členové mimo 
jiné také vyhlášku č.7/2016, stanovující pravidla 
pro zaplacení poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, tedy tak 
zvaného poplatku za popelnice. 

Oproti minulým letům došlo v této oblasti k 
mírnému navýšení, avšak výše tohoto rozdílu se 
jedinců příliš citelně nedotkne. Jedná se o zvýšení 
ceny o deset korun na rok - obyvatelé Čáslavi tak za 
tuto službu v roce 2017 zaplatí 540 korun. 

bytů nebo rodinných domů, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, v případě, že 
jsou na těchto nemovitostech prováděny stavební 
úpravy vyžadující stavební povolení nebo ohlášení 
dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů.

 Jedná se o studenty, pobývající po dobu 
celého školního roku 2016/2017 mimo město 
Čáslav, osoby pobývajících více než 6 kalendářních 
měsíců v roce 2017 mimo město Čáslav, vícečetné 

Z přijaté vyhlášky, která se v ostatních bodech rodiny za třetí a každé další nezletilé dítě, důchod-
oproti dokumentům z minulých let prakticky ce, pro které Anima Čáslav, o.p.s. nebo jiné stravo-
nezměnila, dále vyplývá, že celá řada skupin vací zařízení zajišťuje pravidelný celoroční odběr 
místních obyvatel (nebo jejich zákonných zástupců) stravy a dále také u osoby žijící na území města, kde 
může požádat o snížení této základní stanovené přístupová komunikace k domu neumožňuje přímý 
částky či dokonce o osvobození od tohoto poplatku. svoz komunálních odpadů. 

 Dále se jedná o vlastníky staveb určených k 
například osob umístěných do dětského domova individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů, 
pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická 
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského osoba v případě, že vlastník těchto nemovitostí je 
zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě poplatníkem uvedeným v Čl. 2 odst. 1 písm. a) dané 
rozhodnutí soudu nebo smlouvy, dále osoby vyhlášky. 
umístěné do zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností,  
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, Stejně jako město poskytuje svým občanům 
nezaopatřené dítě umístěné v domově pro osoby možnost úlevy či dokonce plného osvobození od 
se zdravotním postižením na základě rozhodnutí poplatku, je oprávněno v případě nesplnění 
soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, povinnosti potřebnou sumu uhradit, přikročit k 
nebo osoba umístěná v domově pro osoby se sankčním krokům, jejichž výsledkem může být až 
zdravotním postižením, domově pro seniory, trojnásobné zvýšení základní sazby. Z tohoto 
domově se zvláštním režimem nebo chráněném důvodu je třeba pamatovat na včasnou úhradu 
bydlení. Prominutí poplatku se vztahuje také na poplatku, tedy do 31. 3. 2017. Každý poplatník 
osoby pravomocně odsouzené k výkonu trestu obdrží složenku s uvedením veškerých údajů, 
nebo vzaté do vazby, fyzické osoby s pobytem v potřebných pro jeho úhradu, které může využít k 
zahraničí nebo s trvalým pobytem na adrese zadání příkazu k převodu v bance či prostřednic-
Městského úřadu Čáslav. Poplatek se dále nevzta- tvím internetového bankovnictví. Poplatek lze 
huje ani na děti, narozené v průběhu roku 2017 či uhradit také osobně v budově městského úřadu na 
vlastníky staveb určených k individuální rekreaci, Žižkově náměstí.                                                        

Na další skupiny obyvatel se potom vztahuje 
možnost snížení poplatku „za popelnice“ na 
polovinu.

Možnost požádat o prominutí poplatku se týká

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

zn

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI VÝŠI POPLATKŮ „ZA POPELNICE“

PŘÍSPĚVKY NA KULTURU 
I SPORT VE MĚSTĚ
Stejně jako i v minulých letech, dostanou také v roce 
2017 čáslavské kluby a další organizace či pořadate-
lé nejrůznějších akcí možnost požádat o příspěvek 
na sportovní, společenskou, kulturní a zájmovou 
činnost. 

Pro uvedený rok byla v již schváleném rozpočtu 
města na tyto účely vyhrazena celková suma 3 825 
000 korun. Zastupitelé města zmiňovanou částku 
dále rozdělili na dva konkrétní díly, kdy 3 200 000 Kč 
poslouží na podporu sportovní činnosti a dalších 
625 000 korun tvoří finance, vyhrazené jako dotace 
na ostatní činnost. 

Žádosti o finanční podporu ze strany města je 
možné podávat již v průběhu měsíce ledna, v 
případě kulturní, společenské a zájmové činnosti je 
konečný termín pro příjem podkladů stanoven na 
28. února, v případě žádosti o příspěvky na sportov-
ní činnost je předpokládán stejný termín ukončení 
jejich příjmu, jako tomu bylo v minulém roce, tedy 
12. únor. 

O všech případných změnách budou zájemci 
informováni prostřednictvím internetových strá-
nek města - www.meucaslav.cz, kde budou  připra-
veny ke stažení veškeré potřebné formuláře.          zn 

NOVÝ KOMUNITNÍ PLÁN JE DOKONČEN
V uplynulých měsících byl na podkladu širokého 
šetření sestaven nový Komunitní plán sociálních a 
souvisejících služeb pro území, spadající pod správu 
Čáslavi, jako obce s rozšířenou působností. 

celkového počtu 37 obcí ORP Čáslav a to jak na 
úrovni jejich vedení, tak i obyvatel. 

Z výsledků průzkumu vyplývá, že spektrum 
poskytovaných služeb je v podstatě odpovídající, 

Komunitní plán sociálních služeb navrhuje směr problémem ale může být jejich dostupnost pro 
pro rozvoj uvedených služeb v letech 2017 až 2020. obyvatele menších obcí. Mimo to byla zjištěna také 
Jedná se o živý dokument, který bude reagovat na potřeba zvýšit informovanost o možnosti využívání 
měnící se situaci a potřeby obyvatel a uživatelů jednotlivých služeb, a to jak mezi seniory, tak i 
sociálních služeb v regionu. Je zde předpoklad, že mladými rodinami. Velký zájem projevili zvláště 
stávající pracovní skupiny a Řídící výbor se budou dříve narození respondenti o nabídku aktivního 
nadále v pravidelných intervalech setkávat, trávení volného času. Také na tuto otázku se v 
vyhodnocovat, a reagovat na stanovené priority, budoucnu zapojené organizace budou soustředit, 
navržené cíle a opatření. stejně jako na další oblasti života, v nichž byla 

Do dotazníkového šetření, jehož výsledky se zjištěna potřeba dalšího rozvoje, širší nabídky 
odrážejí v konečném dokumentu, se zapojilo 33 z služeb či její dostupnosti.                                           zn

NOVÉ VYHLÁŠKY MĚSTA
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 
dne 12. prosince nové obecně závazné vyhlášky 
města. 

Jedná se o obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016 
o nočním klidu, která stanoví tuto dobu na rozmezí 
od 22:00 do 6:00 hodin. Dále jsou zde uvedeny 
výjimečné případy, při nichž se tato doba ruší. Jsou 
jimi konání tradičních slavností - městský ples, 
pálení čarodějnic, Čáslavské slavnosti a noc z 31. 
prosince na 1. ledna. Informace o uvedených 
tradičních slavnostech budou vyvěšeny na úřední 
desce města nejméně pět dní před jejich konáním. 

Další obecně závaznou vyhláškou města, která 
svoji podstatou navazuje na výše uvedený doku-
ment, je téhož dne schválená OZV č. 6/2016 o 
stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 
ukončení veřejnosti přístupných sportovních, 
společenských a kulturních podniků, včetně 
tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních 
podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného 
pořádku. Zmiňované akce lze podle nové vyhlášky 
provozovat celoročně v době od 08:00 do 03:00 
hodin. Podléhají přitom oznamovací povinnosti, 
která pořadateli ukládá nejméně 10 dnů před 
konáním akce sdělit Městskému úřadu v Čáslavi:

a) jméno, příjmení, datum narození, adresu tr-
valého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od 
místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadate-
lem právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo 
a označení osoby, která za tuto práv. osobu jedná,

b) označení druhu podniku, dobu a místo 
konání včetně údaje o počátku a ukončení,

c) předpokládaný počet účastníků podniku,
d) počet osob, zajišťujících pořadatelskou 

službu a způsob jejího označení,
e) údaje o osobě pověřené pořadatelem 

podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné moci, 
pokud pořadatel takovou osobu určí,

f) údaje o osobách, které poskytly k úžívání 
pozemek nebo stavbu, kde se má podnik konat,

g) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání 
podniku a způsob tohoto úklidu, jde-li o místa, 
která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvede-
ných podniků,

h) způsob zajištění obecných povinností při 
nakládání s odpady, vzniklými při pořádání akce,

i) způsob zajištění podmínek stanovených 
zvláštními právními předpisy v oblasti požární 
ochrany. 

Obě obecně závazné vyhlášky města budou po 
dobu jejich platnosti vyvěšeny na webu města.     

                              
zn
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O budovy je třeba pravidelně a náležitě pečovat, 
aby se jejich celkový stav v průběhu let nezhoršo-
val. Pokud se navíc jedná o tak rozsáhlý objekt, jako 
je místní gymnázium a střední odborná škola 
pedagogická, je péče o něj o to složitější, že každý 
zákrok vyžaduje velké a jen těžko dosažitelné 
finanční náklady. Stejně tomu bylo také v případě 
nedávno dokončené akce, jejímž výsledkem je 
opravená fasáda průčelí budovy. 

Sejček, který vysvětlil, že vše začalo v jarních 
měsících výběrovým řízením na dodavatele prací, 
které se uskutečnilo v režii Krajského úřadu 
Středočeského kraje, jako zřizovatele školy. 
„Tohoto výběrového řízení jsem se osobně účastnil 
a na základě nabídky s nejnižší cenou byla vybrána 
firma KG - SERVIS, spol. s r.o. Velim. Šlo o firmu, s 
níž jsme doposud neměli žádné zkušenosti, ale 
nyní již mohu konstatovat, že jsem přístupem jejích 

„Celá akce se jmenovala oprava fasády gymná- zaměstnanců velmi potěšen. 
zia Čáslav a její celková hodnota se přiblížila ke Celková oprava proběhla velmi důkladně, 
dvěma milionům korun. Projekt zahrnoval přede- došlo také k výměně parapetních plechů, ošetření 
vším průčelní stěnu budovy, která ve velmi vysoké stávajících oken v místech, kde vznikaly problémy a posledních letech podařilo dostavět některé 
míře trpí, protože je v některých místech vzdálena tak dále,“ vysvětlil ředitel školy. „Je samozřejmé, že důležité součásti školy (jedná se například o hojně 
jen kolem metru od hlavního průtahu městem, by bylo vhodné nejprve provést výměnu oken, ale využívanou aulu i tělocvičnu školy), zvelebit 
tedy od vozovky Masarykovy ulice,“ přiblížil s ohledem na skutečnost, že se budova školy na- interiéry školy či získat nové moderní vybavení - 
podstatu nedávných úprav budovy gymnázia jeho chází v památkové zóně, není možné sem nainsta- zvláště pak díky dotačním titulům Evropské unie. 
ředitel, doktor Zdeněk Sejček. lovat okna plastová. Na zakázku vyráběná dřevěná „Chtěl jsem, aby tyto úpravy byly završeny také 

„Potřebu oprav jsme v minulosti již několikrát okna by si však vyžádala pro nás nedosažitelné novým vzhledem objektu - a to se nyní podařilo. 
řešili  vždy jen nátěrem spodní části budovy. Barva náklady. Jsme proto rádi, že došlo alespoň k opra- Díky moderní technologii, která byla při opravě 
se ale  vždy po relativně krátké době opět odloupa- vám v místech, kde to bylo zapotřebí,“ svěřil se se použita, by měl tento stav fasády navíc vydržet 
la a trpěla nejen omítka, ale také okna zvláště v svými pocity doktor Zdeněk Sejček, který dále poměrně dlouhou dobu,“ zakončil ředitel školy, 
přízemí,“vysvětlil ředitel školy s tím, že první fáze přiznal, že rekonstrukce fasády byla již určitou který je s výsledkem několikaměsíční akce viditel-
úprav, vedoucích ke zmírnění problémů, se dobu jakousi jeho ́ srdeční záležitostí´, protože se v ně spokojen.                                                               
vztahovala k rekonstrukci vozovky v místech před 
budovou školy. „Město vyhovělo naší žádosti a 
opravilo vozovku před gymnáziem. Díky nově 
položenému povrchu se zde již nyní netvoří kaluže, 
které v minulosti celou situaci výrazně zhoršovaly. 

„Oprava fasády školy byla zahájena s přícho-
dem letních prázdnin a dokončena byla podle 
smlouvy v měsíci listopadu,“ doplnil doktor Zdeněk 

zn

BUDOVA GYMNÁZIA DOSTALA NOVOU FASÁDU
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Budovu Gymnázia a střední odborné školy pedagogické si mohou všichni zájemci 
prohlédnout 

kdy bude navíc možné zhlédnout zajímavé divadelní představení

 které si pro veřejnost připravili studenti dramatického oboru SOŠPg. 
 

v rámci připravovaného Dne otevřených dveří 
12. ledna 2017,

CESTA DO BUDOUCNOSTI



Rozhodne-li se fyzická osoba podnikat, povětši-
nou se nevyhne cestě na živnostenský úřad. Tam 
totiž pro své podnikání získá potřebný právní 
rámec, kterým je zápis do živnostenského rejstříku 
a související živnostenské oprávnění. Existují sice 
formy podnikání, pro jejichž výkon není živnosten-
ského oprávnění třeba (např. advokacie), my se však 
zaměříme na ty, při kterých se člověk bez živnosti 
neobejde. Co tedy člověk musí pro zápis do živnos-
tenského rejstříku učinit?

Při žádosti o živnost musí žadatel v prvé řadě 
vyhodnotit, o jakou živnost žádá, zda o koncesova-
nou či ohlašovací. Pro zisk každé z nich totiž zákon 
předepisuje jiný právní režim.

Získat živnost koncesovanou (např. některé 
činnosti v oblasti zbraní a střeliva) je pro zájemce 
nejsložitější a trvá nejdéle. Předpokladem je nejen 
splnění obecných a zvláštních předpokladů pro 
provozování živnosti, ale i povolení příslušného 
státního orgánu (koncese). Naopak živnosti ohlašo-
vací (volné, řemeslné a vázané) povolení nepodlé-
hají a postačí jejich ohlášení. 

Pro zisk všech živností musí žadatel splňovat 
obecné podmínky provozování živnosti (18 let, 
bezúhonnost, svéprávnost), u řemeslné, vázané a 
koncesované též zvláštní podmínky požadované 
pro konkrétní živnost živnostenským zákonem 
(odborná způsobilost).

Žádost o živnost lze podat u kteréhokoliv 
živnostenského úřadu, a to na předepsaném 
formuláři. 

Jedná-li se o živnost volnou, postačí doložit 
právní důvod pro užívání sídla (liší-li se od bydliště 
žadatele) a úhradu správního poplatku. Ten je při 
vstupu do živnostenského podnikání vyměřen na 
1.000 Kč. Pokud má žadatel zájem o živnost vyžadu-
jící odbornou způsobilost, musí příslušnými listina-
mi prokázat i splnění tohoto požadavku. 

U ohlašovací živnosti dojde k zápisu do živnos-
tenského rejstříku a žadateli je vydán výpis ve lhůtě 
5 pracovních dnů. Lhůta pro rozhodnutí u konceso-
vané živnosti je podstatně delší a trvá 30 dnů. 
Živnostenský úřad pak provede zápis a vydá výpis až 
ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní 
moci rozhodnutí o udělení koncese.

Právě zisk živnostenského oprávnění opravňuje 
fyzickou osobu provozovat živnost, tedy podnikat. 
Představuje však jen jeden z dílčích kroků a nástrah, 
na které si musí dát začínající podnikatel pozor a s 
nimiž by měl být před startem podnikání řádně 
seznámen.

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

Mgr. Bc. Tomáš Flögel

Při záchraně života jde o minuty. Pro rychlý příjezd 
záchranné služby, nebo přílet vrtulníku je důležitá 
přesná znalost místa zásahu. 

operační systémy Apple iOS, Google Android, 
Windows Phones na stánkách http://www.za-
chrankaapp.cz/cs. Registrace i používání aplikace je 

Stali jste se účastníkem dopravní nehody, stal ZDARMA.
se úrazu na dovolené v neznámém terénu vašemu Další funkcí mobilní aplikace ZÁCHRANKA je 
blízkému nebo dokonce vám samotným a jste v vyhledávání nejbližší lékařské, zubní, či lékárenské 
šoku? V takových případech si řada občanů nedoká- pohotovosti, nebo automatizovaného externího 
že vybavit svoji přesnou polohu. Velkým pomocní- defibrilátoru /AED/ a interaktivní návod pro rychlé 
kem při hledání polohy pacientů volajících na linku poskytnutí první pomoci před příjezdem záchranné 
155 je aplikace pro „chytré“ mobilní telefony služby. Tísňová linka 155 zdravotnické záchranné 
ZÁCHRANKA. Jednoduchým přidržením nouzového služby je stále aktivní a linku je možné i nadále 
tlačítka po dobu 3 vteřin kontaktujete linku 155 a volat z jakéhokoliv telefonu.
současně záchranářům odešlete vaši přesnou V současné době 
polohu. má aplikaci registro-

Aplikace Záchranka funguje i v době, kdy není váno více jak 250 
váš mobilní telefon připojen k internetu. Aplikaci 000 uživatelů. Od 
mohou využívat nevidomí i neslyšící uživatelé a je 8.3.2016 již zách-
částečně funkční i v zahraničí. Sama rozezná v jaké ranné služby ak-
zemi jste a vytočí tísňové číslo dané země ovšem k ceptovaly více jak 
určení polohy zatím nedochází. 5000 nouzových 

Mobilní aplikace zdravotnické záchranné volání z aplikace.                                        
služby ZÁCHRANKA je dostupná ke stažení pro Kateřina Jetlebová

DÍKY MOBILNÍ APLIKACI 
RYCHLEJI ZA PACIENTY

ZÁCHRANKA 

Spolek ,Bull Azyl z. s’ se o převýchovu zdánlivě ne-
zvladatelných psů snaží od roku 2014. Ačkoliv jeho 
první základna byla postavena v Zaříčanech u Čásla-
vi, brzy se přestěhovala do míst mezi zdejšími rybní-
ky Homolkou a Jirsákem. V těchto prostorech za 
více než rok a půl bylo vybudováno vhodné zázemí s 
kapacitou pětadvaceti psů, kterým chyběla správná 
výchova. Vše bylo na dobré cestě k dalšímu rozvoji 
azylu až do té doby, než se majitel pozemku rozhodl 
pro radikální krok...

Bližší informace nám poskytl člověk, stojící za 
založením stanice Richard Kaudl. „Tento rok se k 
nám dostala informace že pozemek, který je nám 
pronajímán, bude majitelem prodáván za 400 000 
korun. 

psána smlouva o předkupním právu a uskutečněn 
zápis do katastru nemovitostí. Nemáme vyhráno, 
ale na celkový odkup máme jeden rok a my již v ten-
to moment věříme, že se to podaří.  

Bull Azyl by při odkupu mohl využívat plnou roz-
2lohu areálu což je 5 741 m . Pronajímána mu byla 

2rozloha 2 000 m . Richard Kaudl se vyjádřil také k 
tomuto faktu. „S větším prostorem by se nám ote-
vřely další možnosti pro vybudování plnohodnot-
ného útulku s kvalitním zázemím pro psy. Rádi by-
chom postavili výběhy a plochy pro samotné cviče-
ní.”    

Díky Bull Azylu dosud nalezlo nový domov více 
než 250 převychovaných psů a v poslední době se 

Byli jsme první, kdo dostal nabídku na od- také zaměřil na problematiku ,množíren’.  Z posled-
koupení pozemku, ale bohužel kvůli nedostatku ní z nich se jim podařilo zachránit hned 12 psů žijí-
peněz jsme se dostali do velmi nepříjemné situace. cích ve velmi špatných podmínkách. I tato zvířata 
Reálně jsme uvažovali o přestěhování jinam. V čer- dostala šanci na nový spokojený život stejně jako 
venci a srpnu nás čekala návštěva spousty objektů, například 13 malých čtyřdenních štěňat, která ně-
které představovaly potenciální prostor nového kdo odložil v krabici před brány Bull Azylu. 
útočiště, ale žádný nebyl vyhovující. Následovalo 
rozhodnutí pokusit se 
ještě jednou intenziv-
ně zauvažovat nad tím, 
kde v co nejkratším 
čase sehnat tak velkou 
sumu peněz. 

Nikdy by mě nena-
padlo, že něco takové-
ho budeme muset pod-
niknout, ale prostřed-
nictvím sociálních sítí 
jsme oslovili lidi a oni 
nás zachránili. Díky 
nim se nám do konce 
listopadu na transpa-
retním účtu podařilo 
nastřádat skoro 190 
000 korun. 100 000 
korun stálo složení zálo-
hy, aby mohla být se-

                                                                              JN

BULL AZYL MÍSTO PŮSOBENÍ MĚNIT NEMUSÍ    

JAK ZÍSKAT ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ

stránka 8 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 1/2017  



V polovině listopadu došlo v Čáslavi k odstranění 
dvou vzrostlých lip v parku v Dobrovského ulici. 
Jedná se o dlouhodobě diskutované téma, které 
rozděluje obyvatele dané lokality na dvě části. 

v dopisu, zaslaném vedení města. Rozhořčený text 
je podepsán „Občané Spolku za zachování lip v 
parku Na Váchově“. 

„My jsme si vědomi toho, že každé kácení 
Názory zúčastněných občanů na kácení či vzrostlých stromů vyvolává ve městě negativní 

zachování přibližně sedmdesátiletých stromů se liší reakce. Vnímáme důležitost přítomnosti zeleně ve 
podle umístění jejich rodinných domků. Zatímco městě, ta však na druhou stranu nesmí bránit 
jedni, kterým mohutné koruny stromů po celé léto plnohodnotnému životu jeho obyvatel. Pokud tedy 
stíní a do oken se nemohou dostat sluneční paprsky, stromy stíní takovým způsobem, jako tomu bylo 
požádali o odstranění výsadby, jiní, jimž stromy (nejen) v tomto případě, nezbývá nic jiného, než 
tímto způsobem nebrání v plnohodnotném bydle- zakročit. Jsem si jistý, že pokud by tímto způsobem 
ní, sepisovali petice a vystupovali proti kácení. Celá stínily stromy stěžovatelům, také by hledali řešení. 
věc byla několikrát řešena jak na odboru životního Ostatně takovýto zákrok není ve městě jediným. 
prostředí čáslavské radnice, tak poté i na krajském Například v minulém roce došlo k revitalizaci 
úřadu. Původní záměr pokácet celkem čtyři stromy prostranství vnitrobloku sídliště Kreml, kde byly ze 
byl krajským úřadem zamítnut, nyní tedy bylo stejných důvodů také odstraněny některé letité 
rozhodnuto o odstranění dvou lip. Na tuto skuteč- dřeviny. Pokud je následně provedena náhradní 
nost opět reagovali obyvatelé Váchova, kteří stromy výsadba, nevidím v tomto zásahu tak velký pro-
bránili. blém, ačkoliv - jak jsem již zdůraznil, chápu úlohu 

„Tento den se na počest státního svátku 17. zeleně ve městě v mnoha jejích vrstvách,“ konstato-
listopadu - Dne boje za svobodu a demokracii val starosta Čáslavi, který připomněl také plánova-
vysazují mladé lípy, jako symbol čs. státu. Jinak je nou rozsáhlou revitalizaci zeleně na mnoha místech 
tomu v Čáslavi, kdy 16. 11. 2016 v odpoledních ve městě. 
hodinách přijela do parku na Váchově parta na „Také v rámci tohoto projektu dojde k odstraně-
rizikové kácení stromů a pokácela 2ks krásných ní některých dřevin, například v sídlišti Žitenická, na 
70letých zdravých lip. Valech a tak dále. Jde ale o běžnou součást péče o 

A toto se uskutečnilo jen z toho důvodu, že město. Vždy dbáme na výsadbu náhradní zeleně, 
jedna paní u přilehlého rodinného domu má od snažíme se město udržet v takové podobě, aby bylo 
korun stromů doma stín, na zahrádku a okapových příjemné i praktické k životu,“ zakončil starosta 
žlábků jí dolétne nějaké to listí,“ uvádí se mimo jiné města, inženýr Jaromír Strnad.                                 zn 

ODSTRANĚNÍ LIP VYVOLALO NEVOLI OBYVATEL VÁCHOVA 

V úterý 22. listopadu začalo vyučování pro žáky 
pátých a devátých ročníků ZŠ Čáslav  náměstí 
netradičně. První zvonění otevřelo bránu budoucím 
šesťákům v podobě návštěvy druhého stupně. 

a deváťák) dostala jeden papírek, na kterém byla 
napsaná pohádková bytost. Deváťák z naší dvojice 
nám to přilepil na čelo a my jsme hádali za pomocí 
otázek. Kamarádi z dvojice nám mohli odpovědět 

Každý mladší žák měl možnost volby svého pouze: ano, ne. Většina z nás dříve nebo později 
průvodce z řad starších. Náplní hodiny českého svou postavu uhádla a hra se nám líbila. Druhá hra 
jazyka bylo seznámení s výukou, která se bude byla o tom, že jsme měli něco jako češtinu a mate-
konat v následujících školních letech. Vyučování matiku dohromady. Dostali jsme papír, na kterém 
probíhalo formou různých her prověřujících nejen byly příklady se slovy, které jsme měli vyřešit. Třetí 
znalosti, ale i spolupráci a postřeh v kolektivu. úkol byl o tom, že jsme dostali jedno písmeno a 

Patronkou této hodiny byla paní učitelka Mgr. museli jsme si vzpomenout na slova, která jím 
Markéta Ryšánková. Postarala se o bohatý program začínají, končí a začínají i končí.
a zajištění celé akce. Tímto jí patří velký dík za to, že Naši třídu to hodně bavilo a většina z nás by si 
všichni odcházeli s úsměvem na tváři a s nadšením určitě přála deváťáky navštívit znovu. Jinak podle Myslím, že tuto akci by měli zkusit i v jiných 
pro vstup do druhého stupně. mě byli deváťáci skvělí. Hlavně Magda, se kterou školách.                                            

Nechť se tento přístup stane tradicí naší školy! jsem byla já. Nicole Snizek, 5.B
                                        Kristýna Štubnerová, 9.B

V úterý 22. listopadu nás paní učitelka Forštová 
překvapila a odvedla nás do třídy deváťáků, kde 
zrovna vyučovala paní učitelka Ryšánková, která si 
pro nás připravila zábavné hry.

První hra byla na hádanou. Každá dvojice (páťák 

DEVÁŤÁCI SPOLUPRACUJÍ S PÁŤÁKY ANEB BRÁNA NA 2. STUPEŇ OTEVŘENA

RC Kopretina pomáhá maminkám a tatínkům na 
mateřské nebo rodičovské dovolené a jejich dětem. 
Zároveň zde naleznou pomoc rodiče zaměstnaní, 
kteří nemají možnost zajistit hlídání pro své děti 
nebo doprovázet děti do zájmových kroužků. RC 
Kopretina nabízí:
·   programy pro maminky a tatínky s dětmi,
·   vzdělávací programy, jazykové kurzy (pro dospělé   
     i děti),
·   tvořivou dílnu,
·   hlídání dětí, převádění dětí do kroužků a ZUŠ,
·   aktivity pro děti,
·   jednorázové akce,
·   sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
·   služby pro pěstouny,
·  dobrovolnictví v Čáslavi - v nemocnici a domově 
    důchodců.

Od 3. ledna bude Kopretina opět v provozu v 
nezměněném režimu - opět se rozjedou všechny 
kroužky a aktivity pro rodiče s dětmi. Opět bude 
denně otevřena herna pro rodiče s dětmi a po 
předchozí domluvě je možnost využívat hlídání dětí. 

Dne 12. ledna proběhne zimní tvoření pro děti. 
19. ledna hudební dílnička.

Všechny další aktuální informace o nabídce akcí 
a služeb Rodinného centra Kopretina se dozvíte 
přímo na místě, příp. na tel. čísle 327 323 327 nebo 
733 741 171. Sledujte také webové a facebookové 
stránky, kde se dozvíte další informace. 

Terezie Tichá, DiS.

INFORMACE Z RODINNÉHO CENTRA 

KOPRETINA 

Všem našim příznivcům, přátelům 
a čáslavským rodinám přejeme pokojný, radostný 

a požehnaný rok 2017.
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Policisté z 
okresu Kutná Hora hledají kolegy do služebního poměru na služební místa na 
obvodních odděleních a dopravním inspektorátu. Kromě stabilního zaměstná-
ní a garantovaného hmotného zabezpečení dále nabízíme: 
· 6 týdnů dovolené
· bezúročné půjčky 
· příspěvky na penzijní a životní pojištění
· kariérní postup
· možnost studia na Policejní akademii ČR a jiných školách při zaměstnání
· studium jazyků
· ozdravné pobyty
· za dlouholetou službu odchodné i doživotní rentu.

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

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

POLICIE ČR - ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA HLEDÁ NOVÉ KOLEGY 

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

Důležitá telefonní čísla
Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

VLOUPÁNÍ DO CHATKY 

AGRESIVNÍ OPILEC

NEŠŤASTNÁ LÁSKA

V chladném zimním počasí řeší strážníci případy, ve kte-
rých figurují i lidé bez domova. Dne 13. listopadu přišlo na služebnu městské 
policie oznámení o vloupání do jedné z chatek v zahrádkářské kolonii v ulici Pod 
Nádražím. Vyšetřující policista vyjel na místo, kde od poškozené zjistil podrob-
né informace. 

Majitelé objektu na zahradě nebyli zhruba čtrnáct dní. Vloupání zjistil syn 
rodiny, když si při příjezdu k chatě všiml vytrhnuté petlice a uvnitř našel cizí vě-
ci. Na místě se nacházel cizí poznámkový blok se zápisy ohledně zaměstnání, 
oblečení, holicí strojek a nářadí. Odcizen byl dvouplotýnkový přenosný vařič. 
Obvodnímu oddělení PČR Čáslav, které si případ z důvodného podezření ze spá-
chání trestného činu převzalo, při pátrání pomohla práce jednoho ze strážníků. 
Ten při kontrole opuštěné budovy v ulici Chrudimská o deset dní dříve nalezl 
vařič odpovídající popisu.  

 Na linku 156 MP Čáslav přišlo oznámení, že se v ulici Bo-
ženy Němcové pohybuje muž zvonící na zvonky obyvatel. Dotyčný také mlátil 
do skleněných dveří domů v ulici. Celá situace se odehrávala po 14:00 hod.

Pachatel stál při příjezdu hlídky na chodníku, vrávoral, komunikoval nesro-
zumitelně a byl agresivní. Hlídka přivolala RZS. Po prvotním ošetření rozhodl 
lékař o použití injekce na uklidnění. Muž byl ale nezvladatelný a chtěl utéct ze 
sanitního vozu. Policisté se ho snažili uklidnit. Nepomohlo ani varování o použi-
tí donucovacích prostředků. Policisté tedy k dořešení celé situace museli pou-
žít speciální hmaty a chvaty. Protože kvůli muži bylo ten den řešeno již několik 
incidentů, rychlá záchranná služba ho za doprovodu strážníků převezla do ne-
mocnice v Havlíčkově Brodě.  

 Muž v půl čtvrté v noci požádal strážníky Městské poli-
cie Čáslav, zda by se nemohli dostavit na nám. Jana Žižky z Trocnova před jeden 
z čáslavských barů, protože ho jeho bývalá přítelkyně omezuje v odchodu do-
mů. Hlídka MP Čáslav se dostavila na místo, kde se nacházel oznamovatel a mla-
dá žena. Po delším dohadování dívka začala křičet, že si jde pro svůj automobil, 
že se zabije a rozeběhla se pryč z náměstí. Hlídka se vydala k jejímu bytu. Když 
spatřila, jak žena zašla do domu, vyčkala na místě a poté odjela.

Incident ovšem pokračoval. Po několika minutách od odjezdu strážníků, 
přišlo telefonické oznámení, že jistá žena chce v podnapilém stavu nastoupit 
do vozu a odjet pryč. Hlídka namířila kameru do ulice, odkud se nedávno vráti-

la. Spatřila výše zmiňovanou dívku, jak nastupuje na místo řidiče. Strážníci oka-
mžitě vyjeli na místo, kde při příjezdu spatřili, jak se osobní motorové vozidlo 
rozjelo směrem do ulice Tyršova. MP Čáslav dostihla automobil před budovou 
ČD a zapnutými majáky upozornilo jeho posádku. 

Vůz se ale opět rozjel. Tentokrát zastavil v ulici Mikoláše Alše. Na místě řidi-
če seděl muž. Na dotaz strážníků kdo řídil, uvedl, že žena, která se již v tu dobu 
nacházela na místě spolujezdce. Ta si během zastavení v ulici Tyršova přesedla. 
Nadýchala 1, 72 promile.
  

 Městská policie Čáslav disponuje novým automobi-
lem značky Škoda Octavia III Combi 1.4. Vybavení tohoto vozu s výkonem 150 
koní je srovnatelné s motorovými vozidly státní policie. Obsahuje tedy napří-
klad radiostanici, lampy pro kontrolu dokladů při nočních výjezdech nebo zása-
zích a samozřejmostí je také systém GPS (Global Positioning System, česky Glo-
bální polohový systém). 

Strážníci dosud používali automobil značky Renault Kango, který nyní bude 
sloužit třeba pro převoz psů, opilců na záchytnou stanici do Kolína nebo do-
pravního značení.  

NOVÉ POLICEJNÍ VOZIDLO
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V listopadu uplynuly od posledního nálezu válečné 
munice v Čáslavi zhruba tři měsíce. Stalo se tak v 
pondělí 29. srpna v odpoledních hodinách při stav-
bě zimního stadionu. Nalezena byla dělostřelecká 
střela, pocházející z období první světové války, o 
průměru kolem deseti centimetrů a délce dvaceti 
centimetrů. 

Druhého listopadu čáslavští policisté a hasiči 
dostávají další informaci o nalezených historických 
předmětech, jejichž původ sahá do válečného ob-
dobí. Po okamžitém výjezdu na inkriminované síd-
liště a přivolání pyrotechniků začíná identifikace 
nálezu, uzavření prostoru, informování občanů žijí-
cích v nejbližších bytových domech a následná likvi-
dace nebezpečného materiálu.

Bíža: „Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se jedná o byly při převozu ponořeny ve vodě. Po ponoření je 
náboje do střelných zbraní převážně z druhé světo- možnost samovznícení bílého fosforu eliminována. 
vé války. Menší část nálezu byla zasazena do období Při zásahu nedošlo k žádnému zranění ani nutnosti 
první světové války.”     evakuace.

Na místo dorazily také požární jednotky, proto- Podobné nálezy nejsou v České republice nic 
že některé patrony obsahovaly velmi nebezpečný ojedinělého. Je tedy dobré připomenout si, jak se v 
bílý fosfor, který má při kontaktu se vzduchem takových situacích zachovat. V případě nálezu muni-
schopnost samovznícení. Ve válce byl využíván k ce je vhodné dodržet určitý postup, aby bylo mini-
výrobě samozápalných leteckých pum a dělostře- malizováno nebezpečí, protože i desítky let staré 
leckých granátů. Taková zbraň byla velice nebez- náboje a granáty mohou při neopatrné a neodbor-
pečná a zákeřná, protože popálení touto látkou né manipulaci explodovat. 
představovalo velmi těžká, hluboká a špatně se hojí- S nalezenou věcí v žádném případě nemanipu-
cí zranění. lujeme. Předmět by měl zůstat na místě v původní 

Do nalezených nábojů se bílý fosfor přidával, poloze. V blízkosti nálezu umístíme dobře viditelné 
protože při jeho vzplanutí jiskří a vytváří bílý dým. označení a jdeme do vzdálenosti několika desítek 

Munici našli muži, kteří v ulici Jeníkovská, kon- Zhruba každý šestý náboj byl tedy využit ten s bílým až stovek metrů.
krétně podél zadní části domu s číslem popisným fosforem, aby střelec z kulometu lépe viděl trajek- Teprve poté zavoláme na linku 158, sdělíme své 
1164 až 1167, odkopávali zeminu pro izolování ne- torii letu a cíl střel při nočním útoku. jméno a příjmení, předmět popíšeme a co nejpřes-
movitosti. Zhruba v hloubce 1,5 metrů narazili na Celkově bylo nalezeno okolo 300 kilogramů něji informujeme hlídku o tom, kde se nacházíme. 
nábojnice, o jejichž původu nám bližší informace střeliva, které bylo pyrotechniky převezeno v su- Zůstaneme na místě do příjezdu policistů a k ozna-
poskytl zástupce velitele městské policie Miroslav dech na místo k profesionální likvidaci. Nábojnice čenému místu nikoho nepouštíme.               JN

V ULICI JENÍKOVSKÁ BYLA NALEZENA VÁLEČNÁ MUNICE

POLICISTÉ SE ZAMĚŘILI NA VIDITELNOST CHODCŮ 

Viditelnost chodce

Viditelnost cyklisty

KONTROLA HEREN A POHOSTINSTVÍ

ZANEDBÁNÍ POVINNÉ VÝŽIVY 

Vidět a být viděn. Na to by 
měli myslet všichni chodci. Řada z nich se totiž domnívá, že když oni auto vidí, 
vidí i řidič je. To je ale velký a často bohužel tragický omyl. Polovina všech chod-
ců umírá právě za snížené viditelnosti. Snížená viditelnost není jen noc. Stejná 
pravidla platí také pro svítání a soumrak, hustý déšť, mlhu a sněžení.

Policisté na Kutnohorsku zkontrolovali v uplynulém období 148 chodců v 
silničním provozu. Z toho devět chodců nemělo povinné reflexní prvky. Policis-
té uložili osm blokových pokut v celkové výši 3.400,-Kč a jeden přestupek ozná-
mili správnímu orgánu. 

Právě naše viditelnost zásadně ovlivňuje to, zda se nám řidič vyhne, nebo 
nás srazí. Za snížené viditelnosti jsou velmi důležité reflexní prvky. 

Důležitá je především spodní část těla, tj. barva kalhot a bot a např. kočár-
ku, který tlačíme před sebou, a je tak vidět první. Reflexní materiály je nejlepší 
umístit na nejvíce se pohybující část – upoutá tak větší pozornost.

Jízdní kolo musí mít vždy odrazku přední, zadní, boční a na pedálech. Za 
snížené viditelnosti ještě navíc přední a zadní osvětlení. Ideálním doplňkem 
povinné výbavy je reflexní proužek na kotníku.

  Čáslavští policisté spolupracují s pra-
covníky místního úřadu práce. Vedoucí místního policejního obvodního oddě-
lení por. Mgr. Lubomír Vilímek uvedl, že „v uplynulém období jsme společně 
provedli kontrolu heren a pohostinství, které disponují hracími (výherními) 
automaty, se zaměřením právě na osoby „hráčů“, kteří jsou mnohdy i klienty 
úřadů práce a pobírají sociální dávky“. K výsledkům této akce dodal,“ bylo na-
vštíveno celkem šest místních objektů a bylo zkontrolováno 13 osob, z nichž 3 
osoby jsou osoby pobírající sociální dávky. S uvedenými bylo zahájeno řízení ve 
věci snížení či odebrání příslušné dávky“, upřesnil Vilímek.  Policisté s pracov-
níky úřadu budou podobné kontroly opakovat i v budoucnu.

Jednačtyřicetiletý tatínek zapomíná na své 
dvě děti. Od května letošního roku do současné doby neplní řádně svou vyži-
vovací povinnost, ačkoli mu bylo Okresním soudem v Kutné Hoře určeno při-
spívat celkem šest tisíc měsíčně. V současné době dluží nejméně čtyřicet dva  
tisíc korun.



Škola místo zimního spánku spolupracuje s dětmi z 
místních mateřských škol i s žáky, kteří stojí na pra-
hu rozhodnutí o svém budoucím studiu, dále také 
pracuje na otevření středoškolského oboru s rozší-
řenou výukou logistiky a pozadu nejsou ani studen-
ti vyšší odborné školy, kteří představili své fiktivní 
firmy. 

NÁVŠTĚVA Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

DEN STŘEDOŠKOLÁKEM

 
Vezměme to tedy od těch nejmenších. Na říjen 

a listopad pozvalo vedení školy v čele s ředitelkou 
Mgr. Věrou Szabovou místní mateřské školy, aby si 
děti bez zkušeností se školními lavicemi mohly vy-
zkoušet několik činností ve středoškolských díl-
nách. Chlapci i dívky mohli nahlédnout do truhlár-
ny, zámečnické dílny i laboratoře mechanizace. Na 
všech třech zastávkách byli připraveni studenti se 
svými pedagogy, kteří zvídavým dětem představo-
vali nářadí, stroje a přístroje specifické pro daný 
obor. Pod dohledem dospělých osob si malí hosté-
vyzkoušeli například zatloukání hřebíků, šroubová-
ní nebo stříhání kovů. Největší ovace však sklidili 
pohybliví roboti v laboratořích mechanizace. 

 
Žákům osmých a devátých tříd základních škol 

byl věnován den 30. listopadu. Akce s názvem „Den 
středoškolákem” provedla zájemce již tradičně po 
celé škole. Nejednalo se ovšem o samotnou pro-
hlídku. Žáci byli rozděleni do několika skupin, které 
se zastavily v devíti učebnách. P a sta-
novištích ve zkratce představili problematiku dané-
ho předmětu a poté následoval jednoduchý test 
praktických a teoretických znalostí. S oblastmi fi-
nanční gramotnosti, psaní na klávesnici, angličtiny, 
chemie, ateliér designu, CADu, CNC, kovárny a me-
chatroniky se seznámilo z

nových zaměstnanců. Více ale již v textu profesora 
školy Mgr. Rudolfa Kalivody. 

CSc.,

Vanad 2000  a další. Škola 
edagogové n se rozhodla na tent

hruba 130 žáků z pěti zá-
kladních škol. Vítězné týmy obdržely menší dárky a 
na každého čekal pamětní list a sladká odměna.

 
Čáslavská obchodní akademie také vedle zamě-

ření na účetnictví a finance podniku nově nabízí 
obor se zaměřením na logistiku, na kterou zaměst-
navatelé kladou stále větší a větší důraz při shánění 

kosmetické

 pohybovali také hodnotitelé z řad MŠMT ČR, 
Univerzity Pardubice a Města Čáslav,

OBOR SE ZAMĚŘENÍM NA LOGISTIKU

FIKTIVNÍ FIRMY

„Logistika je jednou z posledních šancí, jak 
zvýšit konkurenceschopnost, řekl před pár lety 
Peter Drucker, guru evropské logistiky. Jedná se 
samozřejmě v první řadě o konkurenceschopnost 
firem na trhu, ale může se v přeneseném významu 
jednat o konkurenceschopnost lidí na trhu práce.  

Výuka logistiky na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav má více 
než dvacetiletou tradici. Kořeny této tradice nalez-
neme v navázání spolupráce s Hogeschool Alkmaar 
v Nizozemí. Škola díky výsledkům této spolupráce v 
90. letech patřila k průkopníkům výuky logistiky v 
České republice. Zasloužili se o to zejména ing. Petr 
Richter, tehdejší ředitel školy a ing. Jaroslav Uhlíř 

 tehdy pedagog, dnes certifikovaný auditor 
logistiky. Důkazem úspěšné dlouholeté výuky jsou 
desítky absolventů, působících na logistických 
pozicích v řadě významných společností působících  
v České republice.

V posledních letech se zvyšuje poptávka 
zaměstnavatelů i po absolventech středních škol s 
logistickou specializací. To je zřejmé již z letmého 
pohledu do pracovních inzerátů. Se stejným 
požadavkem ale přicházejí i firmy, k nimž se řadí 
sociální partneři školy, to znamená významní 
zaměstnavatelé z blízkého okolí. Jsou to například 

val sběr vědomostí důležitých pro chod podnikání. Ljunghäll, Dako, Foxconn, 
Důraz je kladen například na management, perso-o fakt aktivně reagovat a od 
nalistiku, ekonomiku nebo účetnictví. Studenti mě-školního roku 2017/2018 přichází s nabídkou oboru 
li dostatek času na promyšlení a realizaci nabíze-obchodní akademie s rozšířenou výukou logistiky. 
ných výrobků a služeb. Zda bylo jejich počínání Absolventi oboru s rozšířenou výukou logistiky 
správné, rozuzlil Veletrh fiktivních firem, kde si pří-budou připraveni, jak pro případné další studium 
mo na trhu ověřili, zda je o jejich produkt skutečny logistické problematiky na vyšší, či vysoké škole, tak 
zájem a za kolik ho jsou schopni prodat. pro práci v oblasti  logistických služeb, ekonomiky a 

Zmiňovaná událost, patřící mezi nejdůležitější podnikání. Měli by být schopni vykonávat přede-
akce spojené s tímto projektem, se uskutečnila 9. vším provozní, obchodně podnikatelské a řídící čin-
prosince na Nové scéně Dusíkova divadla a pro-nosti v nižších a středních článcích organizační 
střednictvím fiktivních peněz mohli návštěvníci struktury firmy. Absolventi potenciálně budou dis-
podpořit šest společností. ponovat i kompetencemi pro samostatné podniká-

Nejen myslivci se zastavili u stánku Artemis, ní. Prostředkem profesní komunikace absolventů 
který nabízel příslušenství a oděvy pro lov divoké jsou samozřejmě dva světové jazyky, kterým se bu-
zvěře. Zdravě zamlsat si přítomní mohli u firem dou studentky a studenti věnovat po celé čtyři roky. 
Fruit Dreams a Fitness Food, Perfect Day sestavo-Myslíme si, že logistika může být zajímavou profes-
val svatbu na klíč, služby nabízela spo-ní specializací studentů obchodní akademie. Absol-
lečnost Alissa a Zlatý Úl připravoval výrobky z vlast-venti 9. tříd, přijďte to zkusit, pojďte na obchodku s 
ního prvotřídního medu.logistikou.“

Mezi nic netušícími studenty se v houfu zákaz-
níkůProsinec patřil, tak jako každý rok, Veletrhu fik-

 kteří posuzo-tivních firem, jenž je součástí projektu druhého roč-
vali například, zda společnosti správně vedou účet-níku studentů vyšší odborné školy. 
nictví nebo mají dobře sestavený rozpočet. První měsíc školního roku v rekreačním středis-

Nyní se druhý ročník vyšší odborné školy poma-ku u Starého rybníka ve Zbraslavicích došlo k zalo-
lu připravuje na důležitý závěr celého projektu, kte-žení firem včetně všech potřebných náležitostí spo-
rým jsou prezentace celoročního snažení. Úspěš-jených s tímto krokem. Nesmělo být opomenuto 
ným výstupem předmětu je prodej celé společnos-například zapsání do obchodního rejstříku, získání 
ti.              živnostenského listu nebo schválení stanov a spole-

              čenských smluv. V průběhu školního roku následo-

 

 

JN

CO JE NOVÉHO VE VOŠ, SPŠ A OA ČÁSLAV?    

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Středa 11. 1. 2017 od 14:00 do 16:30 hod.

Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Čáslav

Vás srdečně zve na 
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Novorozené dítě je pro jeho rodiče středem světa. 
O něj se starají, pro něj chtějí jen tu nejlepší bu-
doucnost. V prvních měsících a letech je celodenní 
péče o malého člověka samozřejmostí. Jenomže i 
rodiče musí někdy spát. Klidně a bez obav o zdraví 
svého dítěte. Tuto možnost podpoří monitory 
dechu, které jsou schopny ohlídat dítě v době jeho 
spánku. Šest dalších takových přístrojů získala jen 
před několika týdny zdejší městská nemocnice. 

Pan Kamil Handlíř - HOKA:

Manželé Drahošovi: 

Ing. Miroslav Malina: 

Bc. Martina Pipková Loudová (Fashion Mami): 

tuto skutečnost zjistí včas, tedy v řádu několika 
sekund, je pomoc zpravidla velmi jednoduchá. Stačí 
takovým dítětem jemně zatřást a jeho životní 
funkce se opět vrátí do normálního stavu. Pokud ale 
zástava dechu trvá delší dobu, může dojít až k 
úmrtí. 

„Je velmi milým zjištěním, že podle celosvěto-
vých statistik je právě v České republice výskyt 
uvedeného syndromu jednoznačně nejnižší,“ 

Již více než deset let spolupracuje čáslavská uvedla s dovětkem, že věří tomu, že právě přístroje 
nemocnice s Nadací Křižovatka, která se věnuje Babysense, tedy ty, jež nyní obdržela čáslavská 
zajišťování finančních prostředků na nákup monito- nemocnice, naší republice na první příčku pomohly. 
rů dechu novorozenců a malých dětí přibližně do „Nadace Křižovatka nyní přivezla celkem šest 
jednoho roku, jejich nákupem a následným předá- monitorů dechu pro novorozence a malé pacienty 
ním na místa určení. Jedním ze zdravotnických dětského oddělení. My jsme za to skutečně velmi 
zařízení, kterým nadace takto pomáhá, je právě vděčni, ačkoliv zde již tyto přístroje máme a jsou 
zdejší městská nemocnice. neustále aktivně využívány,“ řekl ředitel městské 

nemocnice, doktor Martin Novák, 
který vysvětlil, že vzhledem k tomu, 
že se jedná o technické zařízení s 
určitou záruční dobou, po jejímž 
uplynutí je třeba monitory vyřadit z 
provozu, je třeba jejich počet postup-
ně doplňovat. Mimo to nemocnice 
také nabízí službu rodičům malých 
dětí, která spočívá v možnosti 

 Byli jsme osloveni výpůjčky přístrojů Babysense do 
Nadací Křižovatka, a protože se jednalo o konkrétní domácností.  
pomoc naší nemocnici, samozřejmě jsme se roz-Jak již bylo uvedeno, na nákup 
hodli tuto akci podpořit. monitorů dechu přispěli svým darem 

Přišlo nám jako vynikající lidé, kterým není lhostejný osud 
nápad takovému projektu pomoci, s příspěvkem jiných. Jedná se o podnikatele z 
jsme tedy neváhali.Čáslavi a jejího okolí, konkrétně jde o 

Společnost P-MM je Pořízení takových přístrojů však, jak je zřejmé, firmu HOKA interiér, která byla na slavnostním 
rodinná regionální firma, která dlouhodobě vyžaduje nemalé finanční prostředky. Ty je možné předání přístrojů nemocnici zastoupena panem 
spolupracuje s čáslavskou nemocnicí. Proto když získat zvláště prostřednictvím podpory sponzorů - Kamilem Handlířem, dále Pražírna a obchod kávou 
jsme byli osloveni k finanční podpoře charitativní stejně jako v případě monitorů dechu, určených pro na Tvrzi Přítoky, již reprezentoval její obchodní 
akce v nemocnici Čáslav, bylo nám nesmírnou ctí, péči o děti v Čáslavi. ředitel pan Bc. Michael Drahoš s manželkou. 
podílet se na této akci. Jsme rádi, že i tímto krokem „Samozřejmě bychom velmi chtěli poděkovat Přispěla rovněž místní firma Prádelna MM - akce se 
můžeme být nápomocni k vytváření lepších všem, kteří se zasloužili o to, že zde dnes můžeme zúčastnil pan Ing. Miroslav Malina. Přítomni 
podmínek pro život v čáslavském regionu. být a tyto přístroje předávat k využívání na dětském nemohli být zástupci firmy Fashion Mami (jejíž 

a novorozeneckém oddělení,“ vzpomněla pomoc firemní prodejnu můžeme najít v objektu super-
Sama jsem matkou dvou dětí a vím, že dítě je to nej-ochotných dárců ředitelka Nadace Křižovatka, paní marketu Albert v Kutné Hoře) kterým však patří 
cennější, co v životě máme. Proto jsem se rozhodla magistra Štěpánka Pokorníková, která monitory stejný díl zásluh a také stejné poděkování jako všem 
přispět na dobrou věc.                                               dechu do čáslavské nemocnice osobně přivezla.   ostatním.  

„Když jsme před lety získali pro naše oddělení 
první podobné přístroje, mohli jsme je používat 
pouze u rizikových pacientů,“ konstatoval primář 
dětského oddělení zdejší městské nemocnice, 
doktor Petr Havlovic. Ten zároveň s radostí podotkl, 
že v současné době již mohou být monitory vybave-
ny všechny dětské postýlky a jak rodiče, tak i sestry, 
které se o děti po dobu jejich pobytu v nemocnici 
starají, mohou být opět o něco klidnější. 

Přístroje, které jsou schopny zaznamenat i ten 
nejmenší pohyb dítěte - tedy jeho nádech a výdech 
(ačkoliv jsou uloženy dokonce pod matrací), 
přispívají ke včasnému odhalení tak zvaného 
syndromu SIDS, známého jako syndrom náhlého 
úmrtí. Jednoduše řečeno se jedná o stav, kdy dítě 
bez zjevné příčiny zkrátka přestane dýchat. Podle 
slov primáře dětského oddělení nejsou ještě v době 
po narození a po několik málo následujících měsíců, 
plně vyvinuty všechny „automatické funkce“ dítěte, 
tedy včetně těch, které dávají organismu pokyny k 
tak základnímu procesu, jako je dýchání. V nejhor-
ším případě se může stát, že se dítě „zapomene“ 
nadechnout. V případě, že rodiče či jiný pečovatel 

Proč se sponzoři rozhodli přispět?

zn

PRO BEZPEČÍ DĚTÍ A KLID JEJICH RODIČŮ 
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Ve čtvrtek 24. listopadu společnost DataLife ote-
vřela dveře své kanceláře v ulici Poštovní pro širo-
kou veřejnost. V přátelském duchu se sešla nejen se 
svými stávajícími klienty, ale také lidmi, kteří o fir-
mě zaměřené na finanční poradenství nikdy nesly-
šeli. Očekávány však byly především děti, protože 
právě pro ně byl program uspořádán. Slavnostní 
den se konal pro dobročinné účely.

ky, trpící řadou vážných zdravotních problémů. Jed-
nou z nich je vzácný Moebiův syndrom. Následkem 
vrozeného neurologického onemocnění dochází k 
ochrnutí obličejového svalstva. Během dne byla 
vybrána částka 6 200 korun. Rodiče Kristýnky si dar 
klientů DataLife Čáslav převzali o týden později. 

Představitelé společnosti v čele s Ing. Františ-
kem Horou vítali návštěvníky převlečení do kos-
týmů skřítků. V rámci pátého ročníku dne otevře-
ných dveří čáslavské pobočky se také konal již třetí 
ročník Mikulášské nadílky. Přítomné tedy dorazil 
pozdravit i sv. Mikuláš s čerty. Mezi hosty nechyběli 
ani Jarmila Kratochvílová, Ludmila Formanová ne-
bo starosta města Ing. Jaromír Strnad.

Během návštěvy mohl každý přítomný přispět 
finančním darem na pomoc při léčbě malé Kristýn-

JN

MIKULÁŠSKÁ S CHARITATIVNÍM PODTEXTEM  

CHARITATIVNÍ ADVENT V ČÁSLAVI - DĚKUJEME DÁRCŮM

Máma a táta - pro většinu dětí samozřejmá slova a 
konkrétní lidé. Jsou ale bohužel i děti, pro které jsou 
rodiče a rodina velkou neznámou. Naštěstí je 
možné ústavní výchovu v tom lepším případě 
zaměnit za pěstounskou rodinu. 

Ani v takovém případě to však děti a jejich 
náhradní rodiče nemají zcela jednoduché. Děti si 
zvykají na nové prostředí a jejich noví vychovatelé 
se snaží udělat vše pro to, aby si jejich svěřenec 
(jehož problémy, potřeby a pocity nemohou znát 
tak dobře jako u dětí vlastních) co nejlépe a v co 
nejkratší době v novém domově zvykl a cítil se 
šťastný. 

Dětem i jejich náhradním rodičům se proto 
snaží ze všech sil pomáhat například nezisková 
organizace Rozum a cit, která dlouhodobě podpo-
ruje ideu, že každé dítě má právo vyrůstat v milují-
cím rodinném prostředí, které má mít vždy před-
nost před ústavní výchovou. 

Jako každá podobná organizace, potřebuje i 
Rozum a cit prostředky na svoji činnost. Přispět se 
rozhodli také organizátoři čáslavské akce, která - 
ačkoliv se konala již ve druhé polovině listopadu - 
svým charitativním nábojem spadala již do advent-
ní atmosféry. Jednalo se o benefiční koncert v 
kostele Církve československé husitské, jehož 
výtěžek byl věnován právě na zmiňované účely. 

Svým vystoupením k úspěchu akce a také ke 
zpříjemnění podvečera všem posluchačům přispěli 
Marcela Březinová, Ilona Vozníčková a další hosté z 
Mezinárodní konzervatoře Praha, v jejichž podání 
zazněly skladby českých i zahraničních autorů. 

Poděkování za organizaci benefičního koncertu 
patří slečně Anně Provazníkové a všem ostatním, 
kteří k úspěchu večera jakýmkoliv způsobem přis-
pěli. Akce přinesla přibližně pět tisíc korun.           zn

RODINA JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

Je pravdou, že „importované“ tradice nevyvolávají se rády noří do snových krajin, a proto si kouzlo 
většinou velké nadšení, zvláště u lidí, kteří dbají na tajemných Vánoc tak snadno vzít nenechají.
dodržování těch místních, našich zvyků - navíc Ať ale máme k Santa Klausovi vztah jakýkoliv, 
jedná-li se o období Vánoc. Proto se najde mnoho pravdou je, že příjezd Coca-Cola kamionu na 
odpůrců postavy Santa Klause, který díky svoji čáslavské náměstí přilákal stovky lidí. Útroby 
konkrétní podobě může utkvět v mysli dětí a osvětleného automobilu, který známe hlavně z 
částečně tak nahradit Ježíška s jeho nadpozemským reklamy, skrývaly mimo jiné také charitativní akci, 
kouzlem tajemnosti. Je to jistě velká škoda, ale spočívající v podpoře neziskových organizací v 
záleží vždy na rodině, jejím přístupu k tradicím, republice. 
ochotě s dětmi o těchto tématech diskutovat. Děti V každém městě, které kamion v předvánoční 

době navštívil, byla vybrána jedna taková instituce, 
jejíž činnost byla podpořena výtěžkem z prodeje 
reklamních předmětů, utrženým na dané zastávce. 
V Čáslavi se štěstí v tomto případě usmálo na 
obecně prospěšnou společnost ANIMA, známou 
mezi veřejností také jako pečovatelská služba. 

„Podle výsledků z minulých let a informací, kte-
ré jsme obdrželi, se předpokládaný výtěžek, jehož 
přesnou výši ještě neznáme, pohybuje zpravidla 
mezi pěti a deseti tisíci korunami. Rozhodli jsme se, 
že o konkrétním účelu, na který budou finance 
použity, rozhodnou sami naši klienti,“ informovala 
ředitelka Animy, Mgr. Eva Medková.                        zn

VÝTĚŽEK Z PRODEJE PUTUJE NA KONTO ZDEJŠÍ ANIMY

21. základna taktického letectva Čáslav dlouhodo-
bě podporuje Dětský domov Sázava a Středisko 
Diakonie Čáslav. Spolupráce s dětským domovem 
začala již v roce 2000 a trvá do dnes.

Příslušníci letecké základny však nevozí jen 
vánoční dárky, ale také finančí dar, který např. v roce 
2015 činil 37 200 Kč. „Jménem dětí bych ráda 
poděkovala nejen za nádherné dárky, ale i za 

Každoročně navštíví skupina příslušníků finanční hotovost, kterou využijeme k pokrytí 
základny Dětský domov Sázava. Po štědrovečerní nákladů na zájmové kroužky,“ zaznělo z úst ředitel-
večeři následuje předání vánočních dárků, které ky dětského domova Aleny Novákové při přebírání 
pro děti pořizují vojáci a občanští zaměstnanci šeku v loňském roce.
čáslavské základny. Dárky jsou vybírány na základě I letos zástupci základny s radostí přijali pozvání 
přáníček, které si samy děti vyhotovily. Po rozbalení ředitelky k vánočnímu stolu. Nákup dárků byl v 
posledního dárku již nebrání nic volné diskusi a době uzávěrky tohoto vydání Čáslavských novin 
pestré zábavě připravené dětmi. „Jsem velice (10. 12.) v plném proudu. Jakou sumou podpořila 
šťastný, že můžeme podpořit dětské sny a přeji si, čáslavská základna zájmové kroužky je dnes již 
aby se všem dětem splnila i ostatní malá i velká jasné (po odpečetění pokladničky 19. prosince 
přání,“ prozrazuje velitele základny plukovník Petr 2016, den před vlastní návštěvou). O výtěžku sbírky 
Tománek. budeme informovat v příštím vydání. 

Děkujeme všem příslušníkům základny, kteří se 
do sbírky zapojili.                                                       TZ

POMOC DĚTSKÉMU DOMOVU V SÁZAVĚ

NA TÉTO STRÁNCE BYLO MOŽNÉ UVÉST POUZE NĚKTERÉ Z MNOHA AKCÍ, KTERÉ SE V PRŮBĚHU ADVENTU V ČÁSLAVI USKUTEČNILY 
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Druhá etapa rekonstrukce čáslavského hotelu 
Grand, během níž byla opravena vnější část budovy 
vyhlížející na náměstí a vnitřní prostory restaurace, Jakube, poznáte již při příchodu člověka do pod-
je u konce. Nic tedy nebrání otevření zcela nového niku jaký typ zákazníka budete obsluhovat?
podniku v centru města, který nabídne menu slože-
né podle moderních trendů dnešní gastronomie a 
zároveň bude cenově dostupné většině nejen míst-
ních obyvatel. Poprvé 6. ledna se na vás bude těšit 
tým zkušených kuchařů v čele s šéfkuchařem Rad-
kem Lebedou a číšníků, pracujících pod taktovkou 
Jakuba Legnera. Co konkrétního můžete od restau-
race Grand očekávat, nám v rozhovoru sdělili oba Co vy a profesionální deformace?
zmiňovaní.  Můžete nám poodhalit na jakou kuchyni se v 

Jak jste se dostali k této profesi a kde jste dopo- Grandu zaměříte a jaké jídlo byste z nabídky dopo-
sud čerpali zkušenosti? ručil?

Řekl bych, že kvalita gastronomie v ČR dnes ne-
ní na špatné úrovni a nevím zda se mnou budete 
souhlasit, ale domnívám se, že z velké části tomu 
před lety pomohla televizní show Zdeňka Pohlrei-
cha. Co si o tom myslíte vy?

Kterých chyb se lidé na vašich pracovních pozi-
Zůstaňme ještě u kuchařského řemesla. Jaké cích nejčastěji dopouštějí? 

jídlo nejraději jíte?

Jsou jídla, která do restaurace podle Vás nepat-
ří? Například dušená mrkev s vepřovým masem 
nebo specifické druhy jídla jako jsou například býčí 
žlázy? Děkujeme za rozhovor

i jídla, která jsou lidmi z jakéhokoliv důvodu všeo- jeho profesionalitou, a ten si musí za všech okolnos-
becně méně oblíbená jako je koprová omáčka nebo tí konstantně držet.
Vámi zmiňované pokrmy, se dají udělat opravdu 
chutně. Troufám si říci, že většina lidí nejí tato jídla, 
protože je nikdy nejedli správně upravená nebo k Jakub Legner: Zhruba po dvou až třech měsí-
nim chovají předsudky, které se mohou vázat třeba cích, než se číšník sžije s prostředím a atmosférou 
k dršťkám, které vlastně nejsou nic jiného než hově- pracovního prostředí, kterou mimo jiné tvoří také 
zí žaludek nebo k býčím žlázám. samotní zákazníci, dokáže každý během okamžiku 

I když vlastně je pravda, že musím potvrdit to, rozeznat, co může čekat od daného člověka. Je to 
co mi tady našeptává Kuba. Nesouhlasím se smaže- ovlivněno samotným pozdravením nebo usazením 
ným sýrem. Ten by se v restauraci s důrazem na ke stolu.   
gastronomii nabízet neměl.

Radek Lebeda: 
Jakub Legner: : Na start této dráhy jsem se po- Radek Lebeda: Koncept pokrmů byl zpočátku 

stavil po základní škole, kdy jsem nastoupil na hote- laděn do prvorepublikového období. Chtěli jsme 
lovou školu v Chrudimi a od té doby se můj profesní tedy vařit starší jídla ovlivněná francouzskou kuchy-
směr nezměnil. Po studiu následovalo sbírání zku- ní, ale suroviny, které se u nás dříve pěstovaly, jsou 
šeností v menších podnicích a následně také ve slo- dnes k dispozici pouze na objednání ze zahraničí. 
žitějším hotelovém provozu. Cena jídel tvořených z takových komponentů by 

Radek Lebeda: Mé první kroky vedly po vyučení byla ale příliš vysoká. Chceme, aby ceny vyhovovaly 
do místní restaurace Pod Radnicí. Poté jsem odjel většině návštěvníků z Čáslavi a okolních měst i obcí. 
do Prahy, kde jsem pracoval většinu svého profesní- Menu tedy muselo být - stejně jako první myšlenka 
ho života. Podařilo se mi projít kuchyněmi hotelu o pojetí většiny jídel – pozměněno a od jednotného 
Intercontinental, kde mé působení trvalo více než konceptu jsme museli upustit. V jídelníčku najdete Radek Lebeda: Pan Pohlreich lidem poskytl ná-
tři roky, poté menších ale neméně krásných hotelů různé druhy pokrmů. hled do kuchyní českých restaurací. Nikdo si do té 
Fusion nebo Augustine a poslední tři roky mě za- Za nejzajímavější jídlo bych asi označil hovězí doby pořádně nedokázal přestavit, jak to v zákulisí 
městnával kongresový hotel Clarion. líčka po burgundsku s perníkovým knedlíkem a man- takového provozu skutečně vypadá. Také byl prů-

Poslední dobou mě ale doprovázelo nutkání dlemi. Jedná se o českou klasiku, která se vařila ješ- kopníkem nových trendů. Když jsem začínal, bylo 
opět se přiblížit k Čáslavi, a když se naskytla šance tě dříve než svíčková. Doporučil bych také pomalu moderní používat spoustu umělých dochucovadel, 
pracovat v nové restauraci přímo v čáslavském pečený bůček nebo steak z hovězího pupku. ale tomuto trendu naštěstí v kvalitních restauracích 
Grandu, chopil jsem se jí. odzvonilo. V Grandu tedy tvoříme síť místních doda-

vatelů, kteří jsou schopni dodat vždy čerstvé surovi-
Radek Lebeda: Musíte vařit mimo jiného také ny.

Radek Lebeda: Myslím, že mohu říci, že jsem srdcem. Někteří kuchaři zpočátku přicházejí s vel- Jakub Legner: Domnívám se, že lidé dnes o jídle 
ochutnal relativně dost pokrmů z různých koutů kým entuziasmem a skutečnou láskou k řemeslu, v restauraci uvažují skutečně jinak a jsou otevřeněj-
světa, ale nedokážu říci jaké je mé nejoblíbenější ale bohužel v tomto směru časem jaksi otupí. Je to ší moderní gastronomii. Určitě jsou přísnější, ale 
jídlo. Zastávám totiž názor, že každé jídlo se dá uva- těžké, ale bez udržení si vášně pro vaření to nejde. zároveň jim nedělá problém za skutečně dobrý po-
řit výborně. Jakub Legner: Z mého pohledu je to určitě ne- krm připlatit, protože chápou, že kvalitní suroviny a 

přesnost a nedůslednost na výsledek. Číšník je - příprava něco stojí. To celkově zvyšuje kvalitu čes-
stejně jako každý v osobním životě - ovlivněn různý- kých restaurací. Show Zdeňka Pohlreicha tomu sku-
mi typy lidí, ale jeho chování musí být v této profesi tečně dopomohla. 
ke každému zákazníkovi stejné. Každý má nastaven 

Radek Lebeda: Budu se asi trochu opakovat, ale určitý model chování, který koresponduje právě s 

Jakub Legner: Kdo jí v tomto oboru nemá tak lže 
nebo svoji práci nedělá pořádně. 

Tomu se člověk zkrátka nevy-
hne. Když sedím v podniku jako zákazník a nahléd-
nu do kuchyně, tak samozřejmě podvědomě kou-
kám po čistotě a když mi přinesou jídlo, pochopitel-
ně ho také musím hodnotit z profesionálního hle-
diska.

              JN

GRAND ZAČÁTKEM LEDNA OTEVÍRÁ DVEŘE NOVÉ RESTAURACE

Jakub Legner Radek Lebeda
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Vlny nekonečného oceánu, jemuž říkáme čas, 
přicházejí v pravidelném a neměnném rytmu dnů 
ke břehům života a drolí jeho jistoty. Jdou a jdou a 
tvoří a ničí a mění. Podléhá jim i to, co se zdá být 
nepoddajným a trvalým. Dávají novou podobu 
hmotě, osudům, snům i touhám, aby poté vše 
netečně smývaly jak pouhé stopy v písku. Podmílají 
základy mocných říší, národů, zemí i skutků. Nic 
před nimi neobstojí. Vůbec nic.

Čím se těch několik dnů na konci roku liší 
od ostatních? Různých svátků je přece mnoho, a 
přesto se většiny lidí bytostně dotýkají především 
tyto. Je v nich snad ukryto něco, o čem nevíme a co 
na nás záhadně působí?

A přece...

ného počtu lidí se 
dotknou hodnot, na 
které jim v běžném ži-
votě jaksi nezbývá čas. 
Dotýkají se jich mnoh-
dy i rozpačitě, jakoby s 
ostychem, s nedůvě-
rou zda nejde o klam, o 
iluzi, o pouhé přání, o 
hojivou útěchu, o krás-
nou naději, která se 
stejně, jako už tolikrát, 

Cosi křehkého, téměř neviditelného a nenaplní. Ano, dotý-
nezřetelného tu zbývá. Pod povrchem dějů a změn kají se klenotů lidské 
zůstávají skryty otisky dávných pradávných dějů, ať duše, tak dlouho hle-
už malých a zdánlivě bezvýznamných nebo naopak daných a nenaléza-
kdysi vnímaných jako cosi neochvějného, neotřesi- ných, že už o jejich 
telného, věčného, nezpochybnitelného. Jakési ú- existenci pochybují. 
lomky, z nichž může trpělivost kamínek po kamínku Dotýkají se duhy v 
skládat mozaiky obrazů zmizelého času nebo před- kapkách ranní rosy, která se, kdykoli ji chtěli vzít do místnost beze stropu, hliněná podlaha, stěny 
stavu chvílí či myšlenek, v nichž se rodilo mnohé z dlaní, jen rozplynula a zastudila. Dotýkají se svého rovněž pokryté vrstvou uhlazené hlíny. Zkusme v 
toho, co dnes utváří naši současnost. snu, zrozeného už v dětství, aby právě teď, o Váno- něčem takovém přečkat zimu! Zvláště mrazivou. 

To cosi křehké a nezřetelné lze nazývat pamětí. cích, zjistili, že ho možná mají na dosah ruky. Ulo- Jistě, jde to, ale na jaro se určitě budeme těšit mno-
Je lhostejné, zda má podobu zkamenělých otisků žený v sobě, v těch, s nimiž se setkávají i míjejí, s hem mnohem víc, než v soudobých podmínkách. 
dávných tvorů, pravěkých jeskynních obrazů, nimiž se znají i neznají, které osud přivedl do jejich Proto už první náznak, že se slunce rozhodlo vrátit, 
zbytků historických staveb či je zapsána v genech okolí. Dotýkají se lidské lásky, blízkosti, soucitu, bylo nutno oslavit. Uctít. Byl to čas zázraku. Naděje, 
živých bytostí, knihách a nově třeba v paměťových naděje, pochopení... Dotýkají se hodnot, které lze kterou stejně jako my i naši předkové vnímali jako 
kartách a dalších technických systémech. Vždy je to nazvat „obyčejnými zázraky“. Ne, to není rozpor, víru, že vše se v dobré obrátí. Že životu bude opět 
nějaké sdělení, zpráva, informace. Něco, z čeho se vždyť takovým „obyčejným zázrakem“ je vlastně dána příležitost. Životu v hojnosti, radosti, pohodě 
lze poučit a lépe pochopit svět, který nás obklopuje. každý život. Nejen lidský. Ani současná věda a a lásce, z níž se rodí nejen štěstí, ale i nová pokolení. 

Zvláštní formou paměti jsou tradice, obřady (čili filosofie není schopna zázrak a záhadu života, jeho Že přijde jaro. Že nastal slunovrat.
rituály) a některé zvyky a pověry. Aniž to mnohdy vznik a smysl, vysvětlit. Tato naděje provázela lidstvo tisíce let. Uváží-
tušíme, doléhají k nám z hlubin, nad nimiž lze po- Vtírá se samozřejmě otázka - proč právě o me-li, že člověk našeho typu, tedy Homo sapiens 
cítit závrať. Hrajeme si s nimi, baví nás, často je do- Vánocích? sapiens, se dle současných poznatků v Evropě ob-
držujeme, aniž víme proč, některým tajně věříme, i jevil zhruba před čtyřiceti tisíci lety, pak v nás tato 
když se nad nimi sami usmíváme (ale co kdyby na naděje musí být hluboce zakódována. A to lze před-
tom přece jen něco bylo), jiné zas prožíváme vážně pokládat, že slunce lidé uctívali i dříve. Možná by-
a hluboce, neboť kdesi v našem nitru cosi neodbyt- chom se mohli odvážit přidat i další desítky tisíc 
ně naléhá, abychom je uznávali. Pokud se podíváme do minulosti, zjistíme, že let...

K těm posledně jmenovaným nepochybně patří svátky v tuto roční dobu nás provází od nepaměti. Uctívání slunečního boha bylo součástí většiny 
tradice Vánoc. Svátků, při kterých se celé národy Můžeme se dopátrat jejich různých názvů i podob, známých starověkých společností a civilizací. Do-
noří do zvláštní, neobvyklé nálady a pocity nesčísl- rozdílného pojetí i výkladu, rozmanitých souvislostí dnes nás naplňují úžasem ohromné megalitické ob-

i přístupů. Ve všech lze ale najít cosi společného. servatoře prvních zemědělských kultur, sloužící k co 
Něco, co je spojuje. To něco se dá vyjádřit slovem nejpřesnějšímu určení data slunovratu, stejně jako 
„naděje“. Jde o víru, že zase bude dobře. kruhové svatyně a další stavby s ním související. 

Lidé dávných dob, ať už se nacházeli kdekoli, žili Uctívání slunce se týkalo Egypťanů, Řeků, Římanů, 
v těsné jednotě s přírodou, v závislosti na jejích Keltů i Slovanů... dokonce indiánů. Egypťané měli 
darech a přízni. K mnoha jevům, s nimiž se denně svého slunečního boha Re, Řekové Hélia (někdy 
setkávali, tedy vzhlíželi jako k mocným božstvům, o uváděný Apollón byl spíše bohem světla), Keltové 
jejichž náklonnost je nutno usilovat. Jedním z nej- svátek Alban Arthuan (Světlo Artuše, v podstatě 
mocnějších bohů se tak stalo i slunce. Bylo potřeb- svátek světla symbolizovaného zažehnutými ohni, 
né ho uctívat, usmiřovat, oslavovat, vítat. Lze proto světla, které vítězí na další rok), seveřané svátek 
pochopit, že podzimní ubývání slunečního tepla a Yule, Římané Saturnálie a svátky „Natalis Invictus 
světla bylo vnímáno jako boží hněv, případně jako Solis“, čili Zrození nepřemoženého slunce, Slované 
doba, kdy smrt, ve věčném zápase s životem, vítězí. zrození boha slunce Dažboga... a všechny obřady s 
Tato mystická představa měla oporu ve skutečnosti, nimi související se konaly v období kolem slunovra-
v drsných a krutých podmínkách, jimž lidé museli tu a v mnohém se podobaly. Šlo o radostné vítání, 
stále čelit. Zimní období bylo pro většinu z nich o- oslavu „znovuzrození“ či návratu slunce, tedy o na-
pravdu hrozivé a nebezpečné - jen stěží si dnes ději na nový život a jeho pokračování. Zároveň v 
dokážeme podrobně představit tehdejší běžné nich byla silná připomínka pomíjivosti, pokory, stra-
problémy. Získávání a uchování dostatečných zásob chu z mocných sil, které rozhodují o životě a smrti. 
potravy, dřeva na topení, stavbu obydlí, které Je podivuhodné, že nespočetné množství dneš-
ochrání před mrazem a vánicemi, přípravu oble- ních zvyků, svátečních tradic či úkonů, ať jsou ryze 
čení... A to vše a mnohé další jen s pomocí jedno- lidové nebo křesťanské, má počátky už v těchto ne-
duchých nástrojů a vlastních sil. Kupříkladu nor- uvěřitelně dávných dobách. Odkazy na vzdálenou 
mální keltské obydlí bylo z části do země zahloube- minulost proto bývají i v naprosté většině článků té-
ným dřevěným domem se střechou z rákosu či to tématice věnovaných. Obvykle se v nich ale ho-
slámy a otevřeným ohništěm. Uvnitř obvykle jediná voří jen o třech pradávných zdrojích současných 

DNY NADĚJE

Kouzlo Vánoc si neseme z dětství do dospělosti
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Vánoc - o slavnostech Keltů, starověkého Říma a hanských svátků zimního slunovratu i mnohé slo- chlebu, pečenému na Štědrý den, Bulhaři a Make-
následně o pojetí křesťanském. Jen občas lze najít vanské kmeny. Přímým pozůstatkem tohoto před- donci tak nazývají poleno, kladené na Štědrý večer 
připomínku pro nás nesporně rovněž nepominutel- křesťanského původu jsou dodnes běloruské na oheň. Kupodivu se „Kračun“, jako označení Vá-
ného odkazu - o vlivu staroslovanském. Věnujme se „koljady“ coby označení Vánoc a bulharský Děda noc, dochoval ve dvou jazycích neslovanských. V 
tedy alespoň na chvíli i tomuto, nám velmi blíz- Koleda, který dává dárky pod stromeček. Maďarsku se tak stále slaví „karácsony“ a v Ru-
kému, přesto opomíjenému dědictví. U dalších slovanských národů se často objevo- munsku „craciun“.

První vlny Slovanů přišly do krajin naší vlasti valo slovo „hody“, ovšem praslovanské „god“ zna- Čas plynul a zvolna měnil i staroslovanské slav-
někdy před polovinou šestého století - často se uvá- menalo svátek jako takový. Jakýkoli. Zajímavější nosti slunovratu. Jak už bylo řečeno, původní oheň 
dí doba kolem roku 530 po Kristu. Země, která se vztah ke slunovratu má srbský a chorvatský „bozić“ , pro celou osadu postupně nahradily ohně v jed-
před nimi otevřela, jim nabídla téměř vše, co tito případně slovinský „božič“, který je obsahově chá- notlivých domech. A s nimi měla řada slovanských 
lidé potřebovali - úrodnou půdu, husté lesy, vodní pán jako „narození mladého boha“, což  odpovídá kmenů spojený zajímavý zvyk - do plamenů se ob-
toky. A především pak - volný prostor. Území téměř uctívání slovanského boha slunce Dažboga. Ten se o řadně kladlo magické poleno, zvané „badnjak“ či 
vylidněné. Germánské kmeny Markomanů, Lango- zimním slunovratu narodí, během jara dospívá, o „badnik“. Nebylo to ale obyčejné poleno - hospodář 
bardů a Durynků odtud v předchozím období pos- letním slunovratu je na vrcholu své síly a před ho mohl v lese useknout pouze ráno na Štědrý den, 
tupně odešly a osídlení citelně zřídlo i v souvislosti s zimním slunovratem umírá. Čas mezi jeho smrtí a kmen, z něhož pocházelo, se musel kácet tak, aby 
útoky Hunů v 5. století. Zbytky bývalých padal k východu a přitom nesměl pad-
obyvatel proto poměrně snadno splynu- nout na jiný strom, protože pak by na 
ly s novým lidem a totéž se stalo i s mno- rodinu přišlo neštěstí. Doma se „badnik“ 
hými zvyky - do původních slovanských posypal obilím, trochu polil mlékem a 
tradic jen pronikly další obyčeje a před- pomazal medem. Na oheň byl položen až 
stavy a tak i v nich lze dodnes najít části za soumraku. Název „badnik“ byl odvo-
odkazu Keltů i Germánů. zen od slova bdíti a souvisel s už zmíně-

Také Slované měli božstva, uctívaná ným pradávným zvykem hlídat oheň až 
v době slunovratu. Jejich bohem slunce do rána. Z právě popsaných tradic se od-
byl Dažbog, bůh nebeského světla a pře- vozuje v některých oblastech Balkánu i 
možitel tmy se jmenoval Svarog a bůh pojmenování Štědrého dne - je to Badnji 
ohně Svarožic. A rovněž název svátků dan. V Srbsku, vzhledem k pravoslavným 
slunovratu byl vlastní. Byl to výraz Kra- oslavám, připadá tento den až na 6. led-
čun. V současnosti v podstatě zapome- na.
nutý. I když se v některých oblastech a ja-  Tolik stručně ke staroslovanskému 
zycích v různých pozměněných tvarech a názvu Vánoc. Ještě snad malá poznámka 
většinou s poněkud jiným významem, k tomu, jak označujeme tyto svátky my. 
zachoval. Existují dva výklady - první vychází z toho, 

Dosti dlouho se za staroslovanské že pro některé národy trvala doba, v níž 
pojmenování současných Vánoc považovalo slovo narozením, v němž se dny už nekrátí, ale ani nepři- se rozhodovalo, zda se slunce vrátí či nikoli, dvanáct 
„koleda“, i když bylo známo, že pochází z latinského bývají, vnímali však Slované zcela jinak, než my. dnů. Už bylo zmíněno, že šlo o čas, kdy se den ne-
„kalendae“, což bylo starořímské označení prvního Podle jejich představ ovládly zemi, která zůstala bez krátil, ale, dle tehdejšího ne zcela přesného pozoro-
dne každého měsíce. Je ovšem třeba připomenout, Dažbogovy ochrany, hrozivé bytosti - vlkodlaci, upí- vání, ani neprodlužoval. Dlouhé noci tohoto období 
že v Římě se nejstarší dělení roku od našeho značně ři, duše zemřelých...  Byly to „Noci běsů“. Obranu byly čarovné, magické, svaté. Někteří historici proto 
lišilo. Bylo lunární (dle měsíčních cyklů) a místní po- před nimi Slované našli v ohni, kterým od nepaměti dávají do souvislosti někdejší „dvanáctnoce“ či 
hanští kněží počátek každého měsíce, tedy novo- odháněli tmu, dravou zvěř a chlad. Tento oheň, v „dvánnoce“ se slovem „vánoce“. Druhý výklad, 
luní, ohlašovali, čili vyvolávali. A protože se latinsky době slunovratu posvátný, se zapaloval pro celou dnes považovaný za správnější, spojuje Vánoce se 
„vyvolávat“ řekne „calare“, nazývaly se tyto dny osadu při západu slunce, aby načerpal jeho pos- staroněmeckým označením Winahten (nyní Weih-
„kalendae“. Dle některých historických pramenů ti- lední sílu, a do rána nesměl uhasnout. Proto u něho nachten), což v překladu znamená „svatá noc“. Sku-
to kněží zároveň obcházeli domy a u každého pro- ve starších dobách bděli po celou noc, což je dolo- tečností ale zůstává, že i naše lidová tradice vnímala 
váděli rituál, který lze popsat jako cosi podobného ženo i v Čechách. Později se změnil na ohně v jed- Vánoce jako svátky dvanácti dnů - tedy od 25. pro-
požehnání - vlastně přinášeli přízeň bohů. Za to pak notlivých obydlích a časem i z nich zbyly jen plamín- since do 5. ledna. Svátek Tří králů, tedy Zjevení Páně 
dostávali od lidí dary. Postupně se tento obřad mě- ky vánočních svíček. A dnes jsou to vesměs světýlka (6. ledna) byl už jejich zakončením.
nil a časem se jeho součástí stal i zpěv. Pokud by- elektrická.
chom sledovali jeho další vývoj, došli bychom až k Dalším názvem, k němuž se badatelé dobrali, a 
pojmům známým a současným - ke koledování a ko- který je nyní považován za skutečně nejstarší po-  Jejich hlavním a zároveň obřadním jídlem bylo 
ledě. A také třeba ke kalendáři. Zůstaňme ale ve jmenování slovanských slavností slunovratu, je vý- pečivo, lišící se dle krajů. Někde koláč, tvarem sym-
starověku. Významná byla ve starořímském roce raz „Kračun“. Ten se v původním smyslu uchoval až bolizující slunce, u nás staročeská calta, předchůd-
„kalendae“ související s posledním dnem Saturnálií do současnosti jen v okolí slovenského města Detvy. ce vánočky, jinde zdobená oplatka. Pečivo obřadně 
(tedy se slunovratem), nazývaná Kalendae Januarie V několika dalších slovanských jazycích, se ale jeho lámal a rozděloval hospodář. Jinak bylo na stole 
- a protože římská kultura vyzařovala svůj vliv do ši- původní význam zúžil, i když spojení s Vánocemi hodně různých pokrmů a ovoce, což mělo zajistit v 
rokého okolí, převzali toto slovo jako označení po- zůstalo - na Podkarpatské Rusi tak říkají obřadnímu blížícím se jaru a létu hojnost potravy. Velmi 

Štědrovečerní hostinu měli bohatou i dávní Slo-
vané. Ovšem - bohatou... Podle tehdejších možnos-
tí.

Plamen bylo vždy třeba dobře chránit, znamenal život
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stvoření, aby démony Do historie Vánoc bychom mohli nahlížet dál a 
odehnali od domů. Ob- dál - není snad jiný svátek, který by prošel tak bo-
cházeli osadu a přinášeli hatým vývojem, v němž by se nahromadilo tolik 
do usedlostí magickou o- různých rituálů, podivuhodné mystiky a životodár-
chranu a později i prost- né víry. V tomto smyslu bylo kupodivu jejich před-
řednictvím vysloveného chozí pohanské vnímání křesťanstvím ještě posí-
přání dávali naději na leno. Téměř vše, co se v tento čas dělo, obestíralo 
štěstí, úrodu, blahobyt, po celá tisíciletí nějaké tajemství a skrytý význam. 
zdraví a tak podobně. Lze se proto opět vrátit k té již vyslovené a prosté 
Také zvěstovali narození otázce, tak typické pro děti, otázce na níž velmi 
boha, u Slovanů tedy často bývá velmi obtížné odpovědět. Ta otázka zní - 
Dažboga. Za to dostávali proč?
dary - nejčastěji jídlo. V 
dobách skutečně velmi 
dávných byla tedy koleda 
obřadem zahánějícím zlo 
a posilujícím naději v 
úspěch a dobro. Jak ply-
ne z předchozích řádků, 
vyhlíželi koledníci dosti 

typickým pro skoro všechny slovanské kmeny byla děsivě; ani jejich chování nebylo příliš mírumilovné. 
vrstva slámy pod stolem, která měla zabezpečit Asi dosti překvapí sdělení, že setkání takových dvou 
dobrou úrodu obilí. U některých slovanských ná- skupin obvykle vyvolalo rvačku, při níž byli i mrtví. 
rodů se určitá forma této tradice dodržovala ještě v Za toto zabití nebyl nikdo trestán a mrtví se pohřbí-
19. století - muž na Štědrý večer rozložil na podlahu vali přímo na místě konfliktu. Koledníci, možná je 
slámu a seno a žena na něj položila vyšívanou deku opět vhodně připomenout, že šlo o mladé zdatné 
a na tu pak mísy s jídlem a talíře. Po požehnání, udě- muže, také nesměli mít pět dní před koledou 
lené nejstarším mužem, začala večeře. sexuální styk. Koledování o slunovratu trvalo dlou- Je to asi tak 200 let, pouhých 200 let, kdy lidé 

Bylo už připomenuto, že slunovrat byl pro Slo- ho - bez ochrany Dažboga vládly zlé síly dvanáct i ví- začali mezi přírodou a sebou stavět zeď z cihel svých 
vany i dobou, kdy se v noci krajinou toulají různě zá- ce nocí a tak bylo proti nim nutno bojovat po celou poznatků a vědomostí. Začali vytvářet svůj umělý 
hadné bytosti, mezi nimi i duše mrtvých. Proto bylo nebezpečnou dobu. Po nástupu křesťanství byl ten- svět, začali se oddělovat od prostředí, v němž dosud 
v podstatě všeobecným zvykem prostírat na Štědrý to hojně historicky doložený rituál potlačován, pří- žili a na němž byli závislí. Vnitřní vazbu ale přetrh-
den i pro zemřelé předky a připít si na jejich počest. padně převeden na nevinnou dětskou tradici. Něk- nout nemohli. Mohli ji pouze zapomenout. Zasypat, 
Duše zemřelých mohly mít ale velmi různorodou de zmizel úplně; v Čechách se zachoval o svátku sv. přehlížet. Ona ale zůstala. V těle i v psychice. I ve 
podobu - vtělily se třeba do domácích zvířat, pří- Štěpána a na Tři krále. Dlužno připomenout, že ko- společnosti. Ovlivňuje lidské životy dál. A nevšíma-
padně do neznámých příchozích - proto se zvířatům ledování se až do 19. století netýkalo jen období vost k jejím potřebám, neznalost jejích projevů se 
přilepšovalo a každý host musel být dobře po- slunovratu, ale i mnoha dalších svátků - třeba 6. ú- projevuje stále narůstajícím množstvím tak zvaných 
hoštěn. Tyto zvyky tak trochu přetrvaly dodnes. U nora to bylo „chození s Dorotou“ (popsáno i v Ba- civilizačních chorob - ať fyzických či duševních. Ně-
štědrovečerního stolu bývá obvyklé vzpomenout bičce Boženy Němcové), na svatého Řehoře (12. co se porouchalo.
na členy rodiny, kteří nás na věky opustili, mnohde března), dále koledování velikonoční, na Letnice (50 Podobně se lze zmínit o historii. Často si mys-
se i prostírá pro někoho, kdo může náhodně přijít a dnů po Velikonocích), na Dušičky (2. listopadu) a ta- líme, že dávné i nedávné děje lidského rodu jsou 
neobvyklého krmení se často dočkají i zvířata. ké na svatého Martina (11. listopadu). Ale to se Vá- čímsi překonaným a v podstatě nepotřebným. Má-

Ve staroslovanském prostředí lze najít i četná noc netýká. me je za zrezivělé haraburdí, nanejvýše za jakousi 
vánoční kouzla - dle stavu jádra rozlousknutého o- O staroslovanském svátku slunovratu by bylo zajímavost. Takže ani nepostřehneme, že se k nám 
řechu či rozkrojeného jablíčka se usuzovalo, zda možno vyprávět dál, i když je pravdou, že na rozdíl ty dávné děje stále vrací - v jiném obleku, jinak na-
bude člověk žít v dalším roce ve zdraví a dostatku, ve od řady dalších národů, je poznatků o jejich pra- líčené, ale ve své podstatě stejné. Že jsou opět naší 
studánce mohly dívky uvidět svou budoucnost, dávné minulosti méně. V Čechách je tento nedos- současností. Všichni asi známe rčení - všechno už tu 
hospodář po zapálení vánočního ohně zvedl ještě tatek zvláště patrný, neboť země prošla v historii ně- bylo. Známe ho, ale nevnímáme, jak hluboce a kru-
před večeří nad hlavu chléb a prosil o úrodný rok... kolika dramatickými náboženskými zvraty, které tě je pravdivé. A tak zbytečně opakujeme chyby na-
Některá z nich patří ke zpestření Vánoc i v součas- staré zvyky násilně stíraly. S křesťanstvím se Češi šich předků, abychom se znovu a znovu děsili válek, 
nosti. setkali zhruba v devátém století, poté do tradic nechali se obelhávat sobectvím a chtivostí a nako-

Další den, tedy 25. prosince, se u mnoha slo- zasáhlo v patnáctém století husitské hnutí pří- nec zmateně bloudili v chaosu nespočetného 
vanských kmenů jedlo vepřové maso. Byl to z části klonem k protestantům, následovala rekatolizace v množství otázek, na něž nenacházíme odpovědi - 
rituál - prase se obětovalo bohu slunce Dažbogovi. sedmnáctém století a 
Pak se snědlo. Tento zvyk v pozměněné podobě svůj vliv mělo i století 
přetrval velmi dlouho - ještě na počátku 20. století dvacáté. Na Moravě, 
byly právě v tomto období v Čechách časté zabíjač- Slovensku a Polsku byla 
ky. A dozvuk v podobě úsloví o zlatém prasátku zná- situace jiná a zvyků se 
me pořád. V tento den také nastávalo období koled. uchovalo víc. Ještě více 

O tom, jak slovo „koleda“ vytlačilo původní slo- pak v oblastech, kde 
vanské názvy oslav slunovratu a o jeho spojení s působila církev pravo-
římským „kalendae“ už tu psáno bylo. Koledování je slavná a nejvíce na Bal-
ale také obchůzka související s obdarováním. Jak? káně, kde byla lidová 
Inu, také šlo o jakýsi „obchod“.  Jako v Římě. Co ale kultura po obsazení 
nabízel staroslovanský koledník za své obdarování? Turky v podstatě zakon-

Vnoříme-li se ještě hlouběji do minulosti, zervována v podobě ze 
najdeme zajímavou návaznost. V mnohých magic- čtrnáctého století. Pro-
kých dnech či nocích se objevovaly nejen bytosti to patří balkánské lido-
dobré, ale i zlé. A ty bylo třeba zapudit. Proto se vé zvyky, včetně vánoč-
mladí muži v různých pradávných společenstvích ních, k nejstarobylejším 
přestrojovali za strašidla, zvířata a jiná hrozivá v Evropě.

Proč právě Vánoce jsou stále tak zázračně živé? 
Proč nás oslovují i dnes? Proč budí tolik citů, ať už 
příjemných či negativních, proč stále zasahují do 
našich životů? Proč?

Umíme na ni odpovědět, aniž bychom sklouzli 
do frází, prázdných vět, bezobsažných souvětí? 
Vskutku, čím jsou Vánoce tak mimořádné a zvlášt-
ní? Proč jsme právě v tomto čase tak neobvykle pro-
pojeni se svými prapředky? Co je oním „tmelem“, 
který vytváří z Vánoc nadčasový most? Z čeho žije 
ten mohutný kmen prorůstající časem, že na něm 
stále vyrůstají nové větve, listy a květy, zatímco jiné 
se ulamují, padají a mizí?

Bohatě prostřený stůl byl součástí Vánoc již v minulosti

Bez zvyků a tradic se neobejdeme ani v dnešní době
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přestože už ty odpovědi naši předci dítě, babička, děda nebo milý. Jako 
dávno našli a tvrdě za jejich poz- soucit, jako lidskost, zasypávaná lavi-
nání zaplatili. Budeme platit znovu nou povinností, z jejichž úrody pak pro 
- strachem, bolestí, prázdnotou ži- nás často zbude tak nepatrně, žalostně 
votů - jen proto, že jsme zapomně- málo. V řeči Vánoc je totéž, co v hudbě, 
li, že příroda je naše matka a že poezii, přírodě, očích, květinách, úsmě-
minulost je nápovědou budouc- vu, tichu. Jsou to bezeslovná slova, kte-
nosti? rá nejsou v žádném slovníku a kterým 

rozumíme i nerozumíme zároveň. Kte-
rých se bojíme, neboť nám připomínají, 
čím bychom měli a mohli být a čím ne-

Život mohl pokračovat ve své cestě jsme.
časem. Křesťanství tuto naději, Ano, to k nám mluví naděje a touha, 
vkládanou v síly přírodní, rozšířilo o s nimiž jsme se kamarádili nedlouho po-
víru v lásku. Oprávněně. Potřebu- té, co jsme přišli na svět. Nenechme si je 
jeme ji všichni - ten pocit blízkosti, vzít. Nenechme si vzít sami sebe. Vá-
podané ruky, nezištné pomoci. noce jsou vzpomínkou starší než my sa-
Poselství - miluj bližního svého jako mi. I když spousta zvyků vznikla v cizích 
sebe sama - však přináší ovoce jen krajích, vždy zůstaly a zakořenily jen ty, 
když ho přijmou všichni. To se nikdy nestalo. Z zdá-li se někomu tento pojem poněkud mystický, které souzněly s naší duší a zemí. Tak vznikly české 
vlastní zkušenosti skoro každý ví, že se stačí zklamat naše obava ze života i smrti. Ze samoty. Naší touhy Vánoce. Nebo francouzské, německé, španělské, 
jednou, dvakrát, a nedůvěra většinu z nás uvězní do po lidech, na které se mžeme spolehnout. Obojí nás ruské. Nenechme ty naše zmizet pod lavinou ko-
pevných mříží. Zůstaneme sami uprostřed lidí. provází dějinami od chvíle, kdy jsme se stali lidmi. merčních povrchností.
Zaměníme lásku za sex, spolupráci za prosazování Vánoce jsou připomenutím toho, že naše síla tkví v 
sebe sama, smysl života za kariéru. Začneme vzhlí- souznění s přírodou a s druhými. A že z tohoto sou-
žet k božstvům jménem úspěch, moc, bohatství. znění nakonec mnohdy vyrůstá i ten úspěch. Připo-
Kdo by netoužil po jejich přízni. Chtějí ji přece všich- menutím sounáležitosti, lidské blízkosti, soužití a 
ni. Tak je to normální. Hlubinu v nás označíme za spolupráce. Připomenutím, že je nezbytné umět si 
naivitu a ty, kteří ji připomenou, za blouznivce a po- spolu povídat, umět spolu mlčet, umět se dotýkat, 
matence. Ale až jednou budeme odcházet na věč- umět naslouchat, umět být vstřícný, umět s dru-
nost, budou tato božstva mlčet. Odvrátí se. A my hými sdílet život.
budeme hledat ruku někoho, kdo nás má rád. Úpl- Vánoce k nám mluví stejnou řečí, jako místo 
ně obyčejně rád. Koho máme rádi my. Jen někteří ji našeho zrození a dětství, jako krajina našeho žití, do 
najdou. níž bychom měli vrůstat svými kořeny a svou sta-

Vánoce lze proto vnímat jako každoroční připo- rostlivostí o její dobro, mluví k nám řečí mlčenlivých 
menutí kořenů lidského rodu a jeho historie. Tedy nocí plných hvězd. Řeč vánoc je jako šumění větru v 
přírody z níž jsme vzešli a dějin, které nás měly na- korunách stromů, jako sen hlubokého spánku, jako 
učit žít. Kořenů toho, co potřebuje naše duše. Nebo, naše krásné dětské touhy, jako slova maminka, táta,                                         

Vánoce se zrodily z naděje. Z 
naděje obvykle naplněné. Slunce a 
s ním i světlo a teplo se vracely. 

Vánoce jsou pravidelně se vracející vlny neko-
nečného oceánu, jímž je čas. Vánoce jsou hledáním 
skrytého - a každé hledání je složité - proto lidé ve 
snaze najít, vytvořili tolik obřadů, tradic, zvyků. A 
proto zůstaly, neboť člověk sám sebe hledal, hledá a 
hledat bude. I když má vše, po čem touží, na dosah 
ruky. 

Možná by stačilo se zaposlouchat. Vždyť Váno-
ce jsou příslibem slunce, světla, života. Jsou po-
selstvím, vyprávěným v příběhu o zrození. Narodil 
se spasitel. Nám. Stačí jen pochopit. A s příchodem 
všedních dnů ten neviditelný dar, dřímající v našem 
nitru, nezahodit.

              Vladimír Hořejší

Připomínejme si kořeny lidského rodu
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Mnozí z nás si muzeum představují jen jako poně-
kud nudnou budovu, plnou sice zajímavých, ale 
neživých exponátů, do které zajdeme možná na 
výletu do cizího města (protože se to tak dělá). My  
v Čáslavi ale víme, že budova muzea i další lokality 
ve městě pravidelně ožívají nejrůznějšími akcemi 
pro děti i dospělé - akcemi, které poučí, ale zároveň 
také pobaví. 

Již v první polovině roku se tak mohli zájemci 
sejít na Hrádku, kde proběhla Slavnost jarní rovno-
dennosti s historicky laděným programem. Zároveň 
byla návštěvníkům představena nově instalovaná 
edukativní expozice, mapující vývoj a podobu 
osídlení na Čáslavsku. V rámci kulturního programu 
se hostům slavnosti představily skupiny historické-
ho šermu i muzikanti, orientující se na hudbu pro 
nás již dávné minulosti. Vyvrcholením celé akce se 
potom stal lítý boj o Langobardský prsten, jeden ze 
vzácných předmětů, uložených v městském muzeu. 

Hrádek ožil také v říjnu, v rámci Mezinárodního 
dne archeologie. 

občerstvení, ale také dobrou zábavu. nadcházejícím roce, kdy bychom rádi  připomněli 
Jak již bylo konstatováno, čáslavské muzeum 100. výročí úmrtí významného čáslavského rodáka - 

nabízí program také dětem - mimo jiné se jedná o pedagoga, archeologa a numismatika Klimenta 
komentované prohlídky jednotlivých i krátko- či Čermáka, a to výstavou Kliment Čermák a ti druzí. 
střednědobých expozic. Příkladem může být Její zahájení plánujeme na 28. března, na Meziná-
doprovodný program k výstavě, věnované čáslav- rodní den učitelů. Chtěli bychom na ní prezentovat 
skému rodáku Zdeňku Špinarovi, významnému významné osobnosti z řad učitelů na Čáslavsku, 
paleontologovi. Pro školy byly při této příležitosti  zejména jejich kulturní a odborný přínos.  Na tuto 
připraveny komentované prohlídky spojené s výstavu  bude navazovat 11. dubna 2017 odborný 
dílnou, kdy si děti mohly vybarvit, vystřihnout a seminář o osvětové roli učitelů v minulosti a sezónní 
slepit vlastního trilobita nebo hlavonožce. Školy se výstava v budově muzea, která bude věnovaná 
aktivně zapojily i do výstavy, věnované Karlu IV., historii vysvědčení,“ nastínila plány pro rok 2017 
kterou navštívilo celkem 467 žáků. doktorka Drahomíra Nováková, která srdečně 

„Návštěvníci muzea se nebudou nudit ani v pozvala všechny zájemce k návštěvě muzea.          

Pravidelnou akcí, na níž se místní obyvatelé 
vždy těší, je také zářijové Havelské posvícení, které 
bylo v zahradě městského muzea uspořádáno také 
v tomto roce. I přes poněkud nejisté počasí se také 
tento program - jako ostatně každoročně - vydařil a 
malí i velcí účastníci tak ochutnali nejen voňavé 

zn

V posledních měsících roku 2016 byla v muzeu 
připravena nová expozice s názvem Brána do 
pravěku. Tato symbolická brána však bude ve 
skutečnosti otevřena až se začátkem nové turistické 
sezóny 2017, protože v zimních měsících je budova 
pro veřejnost uzavřena. 

Nová muzejní expozice má stručnou, ale živou 
formou ukázat pravěký vývoj čáslavského regionu a 
zároveň prezentovat alespoň nejdůležitější 
výsledky nových archeologických výzkumů v 
Čáslavi. Na starší nálezy tak navážou ukázky nových 
výzkumů, zdůrazňující, že nejde jen o důležitý avšak šitá ručně a doloženými stehy, ozdobená výšivkou 
již "mrtvý" fond, ale že archeologie je naopak všude dle zachovaného originálu a s ručně tkaným 
kolem nás a že je nutno tyto památky chránit. opaskem z ovčí příze barvené ručně zlatobýlem a 
Veřejnosti jsou nálezy předkládány přitažlivou indigem. Expozice se snaží vytvořit atmosféru 
formou, která by zároveň umožnila využití expozice evokující dávnou minulost, proto jsou na panelech k 
jako vhodného doplňku školní výuky. oživení použity ilustrativní záběry z oblasti tzv. 

Pokud chce někdo vědět víc, najde doplňující LIVING HISTORY a je doplněna rekonstrukčními 
texty, většinou "příběhy" nálezů, v koších u vitrín. prvky, jako je rekonstrukce bohatého komorového 
Zapojení návštěvníka, zvláště dětského, umožní hrobu z doby železné, kterých se v Čáslavi našlo 
interaktivní část, kde si návštěvník může zkusit složit hned několik. 
lidskou kostru, vybavit ji milodary nebo si zkusit A kde to všechno najdete? Brána do pravěku se 
keltský oděv. Součástí expozice je také ručně šitá nachází ve sklepních prostorách původní budovy 
replika keltského ženského oděvu z čisté vlny a lnu, čáslavského muzea na Husově ulici.                   cmuz

ROK V ČÁSLAVSKÉM MUZEU

BRÁNA DO PRAVĚKU OTEVŘENA!

V roce 2016 jsme pro návštěvníky výstavní síně, 
galerie a muzea připravili celkem 13 výstav.   

vedením Renaty Janouškové. Výtěžek z prodaných nost a solidaritu.
děl byl věnován nadaci DOBRÝ ANDĚL. Pokud se přeneseme do časů dávno minulých, 

V duchu grafiky se nesla i další výstava s názvem připomeneme si výstavu zaměřenou na paleonto-
Pozdní český symbolismus v grafické tvorbě 1. pol. logii. Výstava s názvem Zkamenělá minulost byla 
20. století. Originální díla autorů jako F. Bílek, M. připravena na počest 100. výročí narození čáslav-
Švabinský, L. Jiřincová, J. Hodek a dalších si zakoupi- ského rodáka, profesora paleontologie, Zdeňka 
la řada návštěvníků výstavy. Byly uspořádány i dvě Špinara.
výstavy k životním jubileím známých čáslavských Závěrem roku se představila výstava liturgic-
občanů, a to Františka Tesaře a Zdeňka Sejčka. kých rouch. Nahlédnout do kněžského šatníku 

Opomenout nemůžeme ani fotografie Fotoklu- můžete ve výstavní síni na náměstí až do 15. ledna 
bu Zruč nad Sázavou a společnou výstavu obrazů 2017. Návštěvníci mohou zároveň podpořit sbírku 
Kateřiny Smetanové a Josefa Nováka. Zvon pro Jakuba, která byla letos vyhlášena Římsko-

Školami velmi navštěvovaná byla výstava k 700. katolickou farností - arciděkanstvím v Kutné Hoře.
výročí narození císaře římského a krále českého 

Kromě vystavovatelů z naší republiky jsme Vám Karla IV. Doba jeho vlády byla prezentována očima 
mohli nabídnout i výstavu grafik německého žáků základních škol a doplněna originálními 
umělce Uwe Bremera, obrazy novoromantika předměty ze 14. století. Zúčastnily se ho všechny 
Alexandra Iljuščenka, pocházejícího z Běloruska, místní základní školy včetně  ZUŠ J.L. Dusíka. Díla v 
žijícího trvale v naší republice a v neposlední řadě podobě kreseb, maleb a keramických děl skvěle 
rozměrné objekty Dagmar Dost – Nolden, trvale doplnil zajímavě zpracovaný Karlův rodokmen a 
žijící v Kolíně nad Rýnem. mapa královského území. Dějinami nás provedla i 

Zajímavě zpracovaná byla charitativní akce a to další výstav,a mapující historii sociální demokracie v 
prodejní výstava prací žáků ZUŠ J.L. Dusíka pod českých zemích, s názvem Za svobodu, spravedl-

 Lenka Jelínková

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVAMI V ROCE 2016

MUZEUM JE ŽIVÁ ORGANIZACE, NEJEN TICHÁ BUDOVA
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V pátek 9.prosince se v tělocvičně ZŠ Sadová sešlo 24 dívek z druhého stupně, 
aby poměřily své síly ve florbalu, basketbalu a volejbalu. 

Vše ale začalo velkou přehlídkou havajských kostýmů a jídel, což bylo téma 
této akce. Poté se dívky přesunuly do tělocvičny, kde čtyři týmy s havajskými 
názvy zápasily až do půlnoci o první místo. To získal tým HAWAIPIZZA. Po 
půlnoci zavítaly dívky do tmavých chodeb školy a absolvovaly noční školní 
bojovku. Ještě před uložením do spacáků hrály společenskou hru - Co jsem? 

Celou akci doprovázely písničky, cukroví od maminek a palma, která 
symbolizovala havajský vánoční stromek. Ráno se sice ze spacáků nechtělo, 
ale spousta 
zážitků, no-
vých přátelst-
ví a poznávání 
školy i v jiných 
d e n n í c h  a  
nočních hodi-
nách, zůstane 
v š e m  j a k o  
skvělý a trvalý 
zážitek. 

ALOHA

    Mgr. Lucie 
Horáková

V Kutné Hoře se konala okresní finále ve florbalu mladších žáků a dívek. Mladší 
kluci získali krásný pohár za 2. Místo z pěti finalistů a mladší děvčata obsadila 3. 
místo.

Školu reprezentovali: 
Trtík L., Štoček L., Nový A., 
Vondra V., Nykodým V., Bí-
ža O., Věchet M., Smutný 
J., Zoul J., Houfek A., Hla-
vinka B., Šejvl F., Skálová 
K., Šoltová S., Hlouchová 
R., Švábová M., Jelínková 
A., Musilová E., Kavánková 
S., Slavíková Z.

           učitelé TV

ŽÁCI ZE SADOVÉ OPĚT ÚSPĚŠNÍ

DÍVČÍ NOČNÍ SPORTOVÁNÍ NA SADOVCE- HAWAI

ING. MIROSLAV KVÁČ POKŘTIL SVOJI KNIHU

V pátek 9. prosince se v galerii zdejšího městského 
muzea uskutečnil křest nově vydané knihy inženýra 
Miroslava Kváče, nazvané Strhnout jako řeka. 
Slavnosti, spojené s malou oslavou autorových 
pětaosmdesátých narozenin, se zúčastnili předsta-
vitelé ze světa sportu, vedení města i autorovi 
přátelé a známí.  

jako voják i občan odsoudil vstup vojsk na naše né a měřitelné, nebylo to dílem náhody,“ zhodnotil 
území jako okupaci. To znamenalo konec jeho bývalý místostarosta města a současný zastupitel 
vojenské kariéry, dobu hledání zaměstnání. Taky doktor Málek, který Miroslavu Kváčovi zároveň 
mu to však otevřelo cestu k tomu, aby se naplno pogratuloval k významnému jubileu. 
věnoval trenérské činnosti. Jaké v ní dosáhl výsled- Samotného křtu knihy se ujali starosta města a 
ky, je myslím všem, kteří sem dnes přišli, aby se s senátor PČR inženýr Jaromír Strnad, místostarosta 
Mirkem potkali, zřejmé a bylo by to nošením dříví obce Králíky, kde Miroslav Kváč tráví několik měsíců 

Proslovu, který zhodnotil sportovní i životní do lesa,“ dodal doktor Málek s odkazem na nevšed- v roce, a také pan Jan Králík, předseda Občanského 
cestu Miroslava Kváče, se ujal doktor Vlastislav ní úspěchy Miroslava Kváče zvláště jako trenéra sdružení Patriot CZ, které se významnou měrou 
Málek. mistryně světa v běhu na osm set metrů Jarmily zasloužilo o vydání knihy, která je nyní dostupná jak 

„Mirek Kváč se narodil 11. 12. 1931, ve Svitkově Kratochvílové a mnoha dalších. v kamenných obchodech, tak samozřejmě i na 
u Pardubic. Ve východních Čechách prožil své „Výkony jeho svěřenců byly dílem dlouhodobé internetu.                                                                    
dětství, když se rodina přestěhovala po skončení systematické přípravy, 
války z Pardubic do města Králíky. Zde se začal kdy stavebnicově rost-
formovat jeho vztah ke sportu a k přírodě, což ho la jejich výkonnost, 
provází celým životem,“ konstatoval v úvodu doktor mělo to logiku, bylo to 
Málek, který dále zmínil také vojenskou kariéru podloženo bohatými 
autora knihy i jeho odvahu. „Slibnou kariéru teoretickými znalost-
podplukovníka ČSLA ukončila okupace vojsk VS, kdy mi, empirií, zkoušením 
se Mirek Kváč postavil sovětské armádě, která a rozvíjením osvědče-
chtěla obsadit muniční sklad v Adamově a následně ného. Bylo to ověřitel-

zn

stránka 20 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 1/2017  



První závod Toi Toi Cupu v Čáslavi proběhl 27. 11. 
2016 v areálu lesoparku Vodranty, kde byla vybudo-
vána cyklokrosová trať dlouhá 3 200 metrů. Závod-
níci a závodnice byli rozděleni do kategorií KADET-
KY (společně kadetky a žákyně), ŽÁCI STARŠÍ (spo-
lečně žáci starší + žáci mladší), KADETI, JUNIOŘI, 
ŽENY (ženy Elite + ženy do 23 let) a Open (Elite a 
U23). Přestože jezdci dospělých kategorií nejeli na 
body, nouze o zvučná jména na čáslavské dráze ne-
byla. Přihlásil se například olympionik Jan Škarnitzl 
a biker se zkušenostmi třeba z italského týmu Bian-
chi Jan Vastl. Dorazil také trenér české cyklokrosové 
reprezentace Petr Dlask, který nám stejně jako ředi-
tel závodu Ivan Sova, premiérový ročník Toi Toi Cu-
pu v Čáslavi zhodnotil.

čekalo v zázemí rozmanité občerstvení nebo pře-
hlídka kol značky BH. Pořadatelé ale nezapomněli 
ani na podporu lidí se zdravotním postižením. Více 

Musíme tedy vyladit nedostatky a k tématu pohovořila Mgr. Pavlína Rumanová ze stře-
zapřemýšlet, zda bychom neměli celou trať dočeské Diakonie. „

zkrátit nebo  zrychlit” 
Chtěl bych také poděkovat představitelům měs-

ta Čáslavi za spolupráci a umožnění uspořádat akci 
v místním lesoparku.     

O názor na čáslavský závod a na zmiňované 
úmysly organizátorů ohledně úprav trati pro příští 
rok jsme požádali také pětinásobného mistra České 
republiky v cyklokrosu, vicemistra světa v cyklokro-
su z roku 2001 a od roku 2015 také trenéra české 
cyklokrosové reprezentace Petra Dlaska. „Trať byla 

Zhruba od 10:00 do téměř 16:00 hodin, měli skutečně nádherná. Mohu říci, že přesně takto se 
diváci možnost shlédnout atraktivní podívanou, jezdil cyklokros dříve. A to je jedině dobře. Dráze 
která je ve městě v takovém rozsahu skutečně oje- nechyběly prudké výjezdy ani sjezdy ztěžované kme-
dinělá. Výsledky byly letos důležité především pro ny a kořeny stromů vyčnívajících ze země. Považuji 
mládež, která jela 9. závod Českého poháru v cyklo- za důležité, aby 
krosu. Již dnes ale není tajemstvím, že jednání o  Velmi se mi 
pořádání druhého ročníku v místním lesoparku, také líbila atmosféra a zázemí závodu.
který by již přilákal největší špičky cyklokrosu z Čes- Do dalších let bych se snad přimlouval pouze za 
ké republiky i ze zahraničí, jsou v plném proudu. zkrácení okruhu. Atraktivitě závodu z pohledu divá-

O zhodnocení prvního ročníku a plánech na ka jedině prospěje, když budou cyklisté na daných 
následující rok, jsme požádali ředitele závodu Ivana úsecích viděni častěji. Co se týká zrychlení trasy, tak 
Sovu. „Na start se postavilo okolo 360 závodníků a tam záleží především na počasí, respektive povrchu 
také dle jejich reakcí mohu říci, že se celý den po trati. Pokud bude mokrý nebo blátivý, může být 
všech stránkách vyvedl. Jednalo se o takzvaný ,malý zrychlení dráhy spíše na škodu. To je ale vždy sázka 
Toi Toi Cup’. V roce 2017 zde chceme uspořádat cyk- do loterie.”
lokrosový svátek, kterého se již aktivně zúčastní Akce vlila adrenalin do žil hlavním protagonis-
elita tohoto sportu z celé Evropy. tům i divákům, na které kromě napínavé podívané 

bíhá - opět ve spolupráci s městem - plánování dru-
hého pokračování v čáslavských Vodrantech a vše 
je na dobré cestě k tomu, abychom se mohli příští 
rok znovu sejít. 

napří-
klad 

mladí bikeři zvládali technicky ná-
ročný terén jaký byl zrealizován zde.

V současnosti pro-

Pořádající organizace KH Tour 
se rozhodla podpořit lidi s mentálním a kombinova-
ným postižením, kterým pomáhá Diakonie na své 
pobočce v Čáslavi. Šek na krásných 9.999 Kč převzal 
z rukou zástupkyně KH TOUR paní Světlany Sovové 
přímo ředitel středočeské Diakonie Petr Dvořák v 
doprovodu čáslavských klientů. Mnohokrát děkuje-
me.”

Mezi kadetkami nejlépe dojela Kateřina Hladí-
ková (Ivar CS - Author team), Matyáš Fiala (Cyklo-
sport-pitstop.cz) vévodil starším žákům, kategorie 
kadeti patřila Jakubovi Ťoupalíkovi (Cycling acade-
my Tábor) a Jakub Schierl (Expres CZ - Merida team 
Kolín) zvítězil mezi juniory. V otevřeném závodě  
zaznamenala nejlepší čas z žen Nikola Nosková (KC 
Kooperativa Jablonec nad Nisou) a z mužů Štěpán 
Schubert (ČEZ cyklo team Tábor)

Podrobnější infomrace o soutěži a celkových 
výsledcích najdete na internetové adrese 
www.cyklokros.cz. Rozsáhlou fotogalerii si můžete 
prohlédnout na oficiálním facebookovém profilu 
města s názvem ČÁSLAV-město, které máme rádi.

              JN

ČÁSLAVSKÝM LESOPARKEM PROJEL ZÁVOD TOI TOI CUPU
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MUDr.
Martin Novák
ředitel nemocnice

Vážení čtenáři, 

právě nahlížíte do vydání Nemocničních listů, které jsme pro Vás připravovali téměř v závěru roku 2016, v ob-
dobí nadcházejících Vánoc a vítání roku nového. Setkáváme se v čase, kdy se všichni, tak trochu vracíme svými 
vzpomínkami do období dětství, radosti a bezstarostnosti.  Vnímáme atmosféru vánočního kouzla, vůni vanil-
ky a rozsvícených stromků. Je to období, kdy se více usmíváme a především přejeme svým blízkým pevné zdra-
ví, pohodu a klid. I my Vám posíláme přání všeho dobrého. Víme, že ne všem je dopřáno prožívat tento čas bez 
starostí a ve zdraví. Pokud se někteří trápí obavami o své zdraví či svého příbuzného, přejeme, aby Vaše pro-
blémy byly brzy a také k Vaší spokojenosti vyřešeny. 

Přeji rovněž všem zaměstnancům nemocnice zdraví, vánoční svátky plné radosti a rodinné pohody, úspěšný nový rok v osobním i pracovním životě. Děku-
ji za Vaši snahu a práci. 

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

Zpravodaj Městské nemocnice Čáslav Ročník VI. Číslo XIII. Leden 2017
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Představujeme pana primáře 
gynekologicko-porodnického oddělení

Dárky od Vás pro nás

Maminky ještě nevíte, v které porodnici 
chcete rodit?

provede nejen sály, pokoji, vlastně celou porodnicí, 
ale především Vám podá spoustu informací. Vy se 
určitě budete také na spoustu věcí dotazovat a paní 

Novým primářem gynekologicko-porodnického vrchní je připravená všechny Vaše otázky zodpově-
oddělení se stal od 1. 11. 2016 pan MUDr. Peter Ra- dět. Návštěvu na dopolední hodiny si můžete do-
faj. Osoba pana primáře není pro mnohé pacientky mluvit telefonicky na čísle 327305278 nebo napište 
neznámou. S panem MUDr. Rafajem se setkaly již na adresu: dana.dibelkova@nemcaslav.cz  
dříve v gynekologické ambulanci. Víme, že reakce 
na jeho působení jsou velmi kladné. Pro své empa-
tické jednání, ochotnou, příjemnou komunikaci a V průběhu roku jste nám mnozí psali a my si ny-
profesionalitu se stal značně oblíbeným. ní můžeme pod náš vánoční strom Vaše milá, po-

vzbuzující slova díků a pochválení přidat jako dárky Pan primář se na počátku své nové role vyjádřil 
nejcennější.  S několika úryvky z dopisů se podělíme takto: „Převzal jsem zrekonstruované oddělení po-
i s Vámi, milí čtenáři. Moc děkujeme.rodnice, snahou mého předchůdce bylo vytvářet 

vlídné prostředí a zvyšovat komfort maminek. Já na „Chtěla bych Vám i novorozeneckému oddělení 
tyto záměry navážu postupnými změnami, jejichž moc poděkovat. Děkuji za profesionalitu, ochotu, 
výsledkem bude další přínos a posun k představám laskavost a velice lidský přístup lékařů, porodních 
maminek o moderní porodnici s vstřícným přístu- asistentek i novorozeneckých sester. Následná péče 
pem. Všechny své kroky se budu  snažit směřovat k o mne i miminko byla také velice příjemná a i za to 
důvěře pacientek v gynekologicko-porodnické oddě- velké díky. Kdybych rodila potřetí, bylo by to zase jen 
lení.“ a jen u Vás s Vaším týmem. V. V.“ 

„19.10.2016 jsem podstoupil operaci žlučníku a V rozhodnutí by Vám mohla pomoci návštěva 
následně byl hospitalizován na chirurgickém oddě-naší porodnice. Vrchní sestra Dana Dibelková  Vás  
lení, chtěl bych touto cestou poděkovat operačnímu 
týmu a personálu JIP za perfektně odvedenou profe-
sionální práci.“ Z. F.

 „Ráda bych vyjádřila poděkování za péči v době 
mé hospitalizace na gynekologicko-porodnickém 
oddělení. Byla jsem tam na operaci a velice si vážím 
milého a profesionálního přístupu lékařů a sestřiček 
tohoto oddělení. Doba bezprostředně po operaci na 
oddělení JIP, byla i přes nepříjemné pooperační sta-
vy plná usměvavých, citlivých a obětavých sestřiček, 
jejichž práce si opravdu cením. Bylo mi ctí podstou-
pit operaci právě ve vaší nemocnici. Velice děkuji a 
přeji samé spokojené pacienty i personál.“ L. V.

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

Dárci na novorozeneckém oddělení

Mikulášská tradice pro děti i seniory

Poděkování za dary 

Interní ambulance v novém kabátě

Staročeský recept na cukroví 

Komunikace s Vámi je pro nás důležitá

jeme a vyhodnotíme. Například z ankety ambulant-
ních pacientů jsme se dozvěděli, že v gynekologické 

Před několika týdny převzal pan MUDr. Petr 
ambulanci jsou pacientky spokojeny se způsobem 

Havlovic, primář dětského oddělení, od paní Ště-
objednání. Všechny se kladně vyjádřily k přístupu 

pánky Pokorníkové, ředitelky Nadace Křižovatka, 
lékařů a sester a určitě se vrátí do ambulance MN. 

šest monitorů dechu. Díky sponzorům se nadaci 
Některým pacientkám připadá doba strávená v če-

daří vybavit české nemocnice monitory dechu Baby-
kárně dlouhá.  Hospitalizovaní pacienti se rovněž 

sense. Zakoupení nových přístrojů pro novoroze-
vyslovují, první dojem při vstupu do nemocnice hod-

necké oddělení nemocnice umožnily svoji finanční 
notí většina jako dobrý. Přístup lékařů během hospi-

podporou firmy - HOKA interiér, Prádelna MM s. r. 
talizace, podávání informací vyhodnotilo 80% re-

o., Kávy pitel a Fashion Mami. Primář MUDr. Havlo-
spondentů kladně a 86% se vyjádřilo v kladném 

vic  vnímá monitory dechu jako nezbytnou součást 
smyslu k přístupu sester.

vybavení novorozeneckých oddělení a rovněž mož-
Děkujeme za zapojení se do našich anket spoko-

nost jejich zapůjčení rodičům domů je velkým pří-
jenosti a za Vaši komunikaci s námi v jakékoliv for-

nosem. Monitor Babysense hlídá zástavu dechu, 
mě.  

apnoe pauzy a jakékoliv nepravidelnosti dechu mi-
minka. Používáním monitorů dechu lze předejít 

Díky studentkám Střední odborné pedagogické úmrtí dítěte na syndrom náhlého úmrtí kojenců 
školy se hospitalizované děti a senioři na geriatrii 5. (SIDS) během spánku.
prosince setkali s Mikulášem, který je obdaroval, 
doprovázen byl krásným andělem a samozřejmě 

Monitory Babysense nebyly v letošním roce 
nechyběli čerti. Postava Mikuláše je spojena s dárky, 

jediným darem.  Naopak, z Vašich finančních darů 
anděl je něžná bytost a čerti  hrozí zlobivým dětem. 

jsme  např. zakoupili potřebné pomůcky pro ergo-
Tentokrát to bylo jinak. Dárky se sice rozdávaly, čerti 

terapii, pulsní oxymetr na novorozenecké oddělení, vymalování, lepší prostorové uspořádání, to vše je moc nehrozili, ale všichni společně si s dětmi i senio-
ultrazvukové inhalátory a váhy na dětské oddělení, pozitivem pro práci lékařů a sester, ale především ry zazpívali koledy. Já jsem nechyběla, věřte, že oči 
nerezové vozíky na operační sály, stolky k lůžku pro pro pacienty.  Uzamykatelné převlékací kabiny, kte- pacientů na geriatrii  se rozjasnily stejně jako v ča-
pacienty na geriatrii a další.  ré jsou součástí kardiologické ambulance, zaručují sech, kdy byli dětmi a Mikuláš jim nadělil jablka, oře-

pacientům soukromí a pohodlí. Cesta pacienta z chy a cukrovinky, třeba je také postrašil čert. Za krás-
Pacienti příjmové interní, kardiologické ambu- kabiny na vyšetření a zpět představuje zrychlení pro- nou chvíli a návrat do dob šťastnějších mnohokrát 

lance v hlavní budově a také interní ambulance v vozu ambulance.  Další plány ke zvýšení komfortu děkuji studentkám a paní profesorce Marii Frajero-
přístavbě nemocnice již mohli zaznamenat jejich pacientů a lepší efektivitě na interních ambulancích vé  jmnem svým i všech pacientů.  M. H. 
nedávnou proměnu. Obnova nábytku, vybavení, jsou již připraveny. 

Informaci o pořízení ultrazvukového přístroje 
nejvyšší třídy jsme Vám předali již na jaře. Dnes, po 
několika měsících, lékaři potvrzují ohromný přínos 
přístroje pro vyšetření pacientů. Kvalitnější vyšet-
ření srdce, cév a břišních orgánů je prováděno u 
ambulantních i hospitalizovaných pacientů

V předchozích NL našli čtenáři před vánočními 
svátky recept. Neporušíme náš zvyk ani letos a vy si 
zkuste provonět byt staročeskými zázvorkami. Re-
cept je jednoduchý, výsledek skvělý.

Smíchejte všechny suroviny, tj. 560 g hladké 
mouky, 500 g moučkového cukru, 4 vejce, 30 g suše-
ného zázvoru, podle chuti lze přidat, 1 balíček práš-
ku do pečiva, citrónovou kůra. Zpracujte v tuhé a 
hladké těsto. Z vyválené placky, asi 3 mm silné, vy-
krájejte tvary. Tvary nechte odležet do druhého 
dne, kdy už si můžete na dozlatova upečených 
zázvorkách pochutnávat. 

Každá připomínka k naší práci, ve smyslu zdra-
votním, komunikačním i pocitovém, je pro nás im-
pulsem k dalšímu zlepšování. Každý podnět zpracu-
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Vážení čtenáři, 
závěrem posledního vydání NL v tomto roce, Vám popřejeme, aby rok 2017 byl naplněn chvílemi, které pro Vás budou radostné, abyste dosáhli 

svých vytyčených cílů a prožili ve zdraví úspěšné pracovní i spokojené dny s rodinou a přáteli. 

Kolektiv Městské nemocnice Čáslav



V listopadu roku 2016 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 41 dětí, 
z toho 6 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 8 místních 
občanů. Byly uzavřeny 2 sňatky.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA LEDEN

Dne 8. ledna to budou 4 roky,
co nás opustil 

pan

Bohuslav Veselý
Stále vzpomínají 

manželka Jiřina, dcera Jana s rodinou
a syn Milan s rodinou.

Dne 17. 1. by se dožil 85 let 
pan

Karel Fiedler
z Paběnic.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Vzpomínají manželka 

a syn s rodinou. 

Dne 30. 12. vzpomínáme 
nedožité 100. narozeniny

pana 

Jaroslava Hájka 
ze Žák

Stále vzpomínají dcery s rodinami. 

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

Dne 12. ledna 2017 uplynou 4 roky
od úmrtí pana

Antonína Janáka
z Dolních Bučic

Stále vzpomínají 
synové Bohuslav a Petr,
sestra Marie s rodinou

a bratr František s rodinou.

Nebylo mi přáno déle s vámi být nebylo léku, abych mohl žít...

14. ledna uplynou 4 roky od úmrtí
našeho milovaného manžela,

otce a dědečka, 
pana 

Jaromíra Radkovského, 
plk. v.v.

S láskou vzpomínají manželka Františka,
dcera Alena s rodinou, dcera Monika s rodinou.

Dne 25. ledna 2017 uplyne 1 rok ode dne,
kdy nás opustila

 paní

Bohumila Strnadová

Vzpomíná manžel,
syn s rodinou, zeť a vnuci.

Dne 5.ledna uplynou 
4 roky co nás navždy opustil

pan 

Josef Trýnoha ml.
Stále vzpomínají 

bratr Vlastimil s rodinou 
a nejbližší příbuzní.

Dne 14. 12. uplynulo 28 let ode dne, 
kdy zemřel náš milovaný

tatínek, dědeček a pradědeček, pan

Josef Čálek
z Čáslavi.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
děti Marie a Láďa s rodinami. 

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych poděkoval celému kolektivu lékařů

a sester oddělení chirurgie Městské nemocnice Čáslav
za vyléčení bércových vředů a za jejich veškerou péči

Dále také děkuji paní doktorce Blábolilové za intervenci.

Dne 22. ledna uplyne 9 let ode dne, 
kdy nás navždy opustila 

paní

Blanka Kučerová
ze Žehušic.

Stále vzpomíná 
dcera Dana Jurčíková s rodinou.

Městský úřad Čáslav 
s lítostí oznamuje, 

že dne 10. prosince 2016 
navždy odešel 

jeho dlouholetý zaměstnanec, 
pan

 

Dušan Ďuračka

Za jeho milou společnost a dobrou práci děkují a vzpomínají
kolegové a vedení úřadu. 
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Miroslav Matlas 

28. prosince uplyne šest let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila naše maminka,

paní 

Hana Haufová
z Čáslavi.

S láskou a úctou vzpomínají dcery 
a syn s rodinami. 



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

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

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

LEDEN

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

14. 1. 2017 VÝLET DO MUZEA FILMOVÝCH LEGEND

20. 1. 2017 VYSTOUPENÍ TS LIMITED EDITION  

21. 1. 2017 VYSTOUPENÍ TS FREAKS NA MĚSTSKÉM PLESE 

21. 1. 2017 KERAMICKÉ DOPOLEDNE

22. 1. 2017 JÓGA PRO DĚTI OD 4 LET

22. 1. 2017 PLACKOVÁNÍ

29. 1. 2017 PEČEME LENTILKOVÉ SUŠENKY

3. 2. 2017 DOBRODRUŽSTVÍ ASTERIXE A OBELIXE

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ NA ROK 2017 na webových stránkách

PŘIHLÁŠKY NA VŠECHNY AKCE JSOU K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI DDM

Sobota - PODĚBRADY - pro děti od 1. tříd - sraz na vlak. nádraží v 8,30hodin - 
návrat ve 14,00 hodin tamtéž - účastnický poplatek 220 korun (jízdné + 
vstupné)
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 10. 1. 2017 v kanceláři DDM.

Pátek - MATURITNÍ PLES SOU DOPRAVNÍ

Sobota - MĚSTSKÝ PLES ČÁSLAVI

Sobota - výroba štrúdelníku (tácek pod štrúdl) - pro děti od 2. tříd  - od 9,00 do 
11,00 hodin - účastnický poplatek 60 korun
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 18. 1. 2017 v kanceláři DDM.

Neděle - pro děti od 4 let - od 14,00 do 14,50 hodin - účastnický poplatek 30 Kč
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 17. 1. 2017 v kanceláři DDM.

Neděle - pro děti od 1. tříd - od 15,30 do 16,30 hodin - účastnický poplatek 40 
korun
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 17.1.2017 v kanceláři DDM.

Neděle - pro děti od 1. tříd - od 14,00 do 16,00 hodin - účastnický poplatek 40 
korun
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 23. 1. 2017 v kanceláři DDM

Pátek - pro děti od 1. tříd - od 8,00 do 15,00 hodin - účastnický poplatek 150 
korun (svačina, oběd, pitný režim, odměny) - přijďte zažít veselý den se 
soutěžemi, olympiádou, tvořením
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 27. 1. 2017 v kanceláři DDM

Bližší informace o připravovaných akcích jsou k dispozici
v kanceláři Domu dětí a mládeže Čáslav, Jeníkovská 222

nebo na tel. č. 327 311054, 731449131
www.ddmcaslav.cz

od 29. 11. 2016 do 15. 1. 2017 - VÝSTAVA

Úterý 24. 1. 2017 v 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

Změna programu vyhrazena 
     Další informace na  a Facebooku

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
„KRÁSA LITURGICKÝCH ROUCH“ aneb exkurze do kněžského šatníku
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

přednáškový sál městské knihovny, Kostelní náměstí 197, 1. patro
Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská” ve spolupráci s Městským 
muzeem a knihovnou Čáslav Vás srdečně zve na přednášku PhDr. JANA 
DUŠKA, PhD. „STAROARAMEJSKÉ NÁPISY z okolí ALEPPA v době železné“

  
www.cmuz.cz

SRDEČNĚ VÁS ZVEME K EKUMENICKÝM 
SETKÁNÍM V ČÁSLAVI 

Katolický kostel sv. Petra a Pavla 
Bohoslužby povede pravoslavný kněz Marek Maxim Švancara

Kostel Československé církve husitské
Bohoslužby povede katolický kněz Bohuslav Stařík

Světový týden za jednotu křesťanů
Komenského síň na evangelické faře 

Bohoslužby povedou husitská farářka Františka Tichá 
a evangelická farářka Drahomíra Dušková Havlíčková

Neformální EKUMENICKÁ KAVÁRNIČKA
Posezení u kávy a čaje v prostoru kavárny Diakonie

Všechna setkání jsou otevřená členům různých církví 
i široké veřejnosti. Během bohoslužeb bude probíhat 

i finanční sbírka na dobročinné účely.

ČTVRTEK 5. LEDNA 2017 v 18 hodin

ČTVRTEK 12. LEDNA 2017 v 18 hodin

ČTVRTEK 19. LEDNA 2017 v 18 hodin

ČTVRTEK 26. LEDNA 2017 v 18 hodin

PROGRAM DIVADELNÍ SEZONY 
OD LEDNA DO KVĚTNA JE UVEDEN NA STRANĚ 26.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA LEDEN

Dne 29. prosince oslaví své 
89. narozeniny 

paní 

Marie Koskanová 
z Čáslavi.

 
Vše nejlepší a hodně zdraví 
do dalších let přejí Alžbeta, 

Aneta, Zdeněk a Petr Koskanovi.

Poslední den letošního roku oslaví své 
87. narozeniny 

paní 

Milada Koskanová 
z Čáslavi. 

Do dalších let přejí pevné zdraví, 
hodně životního optimismu 

a životního elánu syn Zdeněk 
s manželkou Alžbetou a vnuci Aneta a Petr
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DIVADELNÍ SEZÓNA LEDEN - KVĚTEN 2017

Rezervace a předprodej vstupenek
1. Předprodej Dusíkovo divadlo v Čáslavi, Masarykova 194, 286 01 Čáslav
2. Předprodej Informační centrum v Čáslavi, Náměstí J. Žižky 197, 286 01 
3. V pokladně divadla vždy 30 minut před konáním akce

  
  

Sobota 7. ledna v 19.00 náhradní termín za neodehrané v říjnu 2016 Středa 15. března v 18.00 / Nová scéna
JMÉNO / Divadlo Verze POBALTSKÉ REPUBLIKY, NÁRODNÍ PARK KURSKÁ KOSA, PETROHRAD / H. Kát-

rová a J. Sejčková

Neděle 19. března v 15.00
O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI / CziDivadlo Praha

Neděle 22. ledna v 15.00
KOCOUR V BOTÁCH / Docela velké divadlo Litvínov

Středa 22. března v 19.00
VĚRA ŠPINAROVÁ A ADAM PAVLÍK BAND

Pondělí 30. ledna v 19.00
Neil Simon-DROBEČKY Z PERNÍKU / Agentura Harlekýn

Středa 29. března v 19.00
MONOLOGY VAGÍNY / Intimní divadlo Bláhové Dáši

Středa 1. února v 19.00
ČTYŘI DOHODY / Benefiční představení

Pondělí 3. dubna v 18.00
NEZKROCENÁ BRAZÍLIE-Z RIA ZA MODRÝM PAPOUŠKEM / Kateřina Motani

Neděle 5. února v 15.00 
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI / Divadlo Kapsa Andělská Hora 

6., 7. a 8. dubna v 18.00 / Nová scéna
TRADIČNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA EDITY DLOUHÉ

Pondělí 6. února v 19.00 Neděle 9. dubna v 15.00
COMMEDIA FINITA / Divadelní společnost Karla Soukupa     NA KOUZELNÉM PALOUČKU / loutkoherecká skupina České televize Loudadlo

Loutková revue 

Čtvrtek 9. února v 18.00 / Nová scéna
PESTRÉ 20. STOLETÍ / Trio klarinet - housle - klavír / Sobota 22. dubna v 17.00

JARNÍ KONCERT VĚNOVANKY

Středa 15. února v 18.00 / Nová scéna
NÁRODNÍ PARKY USA / Hana Kátrová, Jarmila Sejčková Pondělí 24. dubna v 19.00

CENA ZA NĚŽNOST / Činoherní studio Bouře

Pondělí 27. února v 18.00
URŠULOVINY 

Čtvrtek 4. května v 19.00
SCREAMERS

Neděle 5. března v 15.00 Pondělí 22. května v 19.00
BOMBARĎÁK / koncert HVĚZDNÉ MANÝRY / Divadelní společnost Háta

Úterý 7. března v 19.00
ROŠÁDA / Divadelní spolek Frída Brno

Mluvit se dá o všem. Mezi dobrými přáteli a příbuznými by vlastně žádné téma 
nemělo být tabu. Když se ale úspěšný realitní makléř na večeři u své sestry, Litva, Lotyšsko a Estonsko nabízejí mnoho krás. Nejvíce jich budeme obdivovat 
učitelky francouzštiny, a švagra, profesora literatury, svěří se záměrem dát v jejich hlavních městech, která jsou všechna zapsána na seznamu UNESCO. 
svému synovi kontroverzní jméno, zdá se, že hranice civilizované konverzace 
byla překročena...  

Pohádkový příběh dvou sester a spravedlivého Lesního mužíčka. Uvidíte, jak 
snadno může dobro podlehnout zlu, jak chamtivost vítězí nad skromností a 

Výpravný divadelní muzikál inspirovaný pohádkou bratří Grimmů. Pro divadlo pokorou a jak může zloba ničit lásku... 
napsala Jana Galinová, masky a loutky Macarena Barra, režie Jurij Galin. 

Jedna z nejvýraznějších osobností českého popu a rocku s novým exkluzivním 
koncertním programem pro rok 2017.

V režii Milana Schejbala hrají: Simona Stašová / cena Thálie za mimořádný 
herecký výkon Dále hrají: Andrea Daňková, Čestmír Gebouský, Helena Karo-
chová, Ernesto Čekan /Filip Cíl, Vojtěch Záveský. 

Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední neprobádané oblasti, do poslední 
zakázané zóny, je oslavou ženské sexuality ve vší své složitosti a tajemnosti...

Autor: Don Miguel Ruiz. Ve Čtyřech dohodách odhaluje Don Miguel Ruiz zdroj 
omezujících názorů, které připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení. 
V hlavní roli tohoto divadelního představení je Jaroslav Dušek. V nejnovějším pásmu se zaměříme hlavně na nádhernou brazilskou přírodu a 

na zajímavá zvířata, uvidíme bažinatou oblast Pantanal, úžasný podvodní svět 
okolo Bonita, nejmohutnější vodopády na světě Iguacu a mnohé další...

Pohádka Zvířátka a loupežníci je koncipována jako činoherní dětský muzikálek 
na téma pohádek bratří Grimmů o statečných zvířátkách.  pro sezónu jaro a léto 2017 v 

podání tanečně modelingové skupiny Performance Petry Smutné.

  
Ema Destinová-mimořádně nadaná operní pěvkyně světového formátu, která 
v Čechách neobstála. Viktorie Hradská mistrně vykreslila poslední léta života Těší se na vás tančící slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný 
velké pěvkyně, které trávila v Čechách, očima čtyř žen, učitelky hudby, uklízeč- „šoumen“ myšák Kiko, který se vám rád předvede v plné parádě! Podíváte se 
ky, placené společnice a komorné... také na rybičky pod hladinou, proletíte se s papírovými draky široko-daleko a 

na palouček zavítají kamarádi Jů a Hele. 

Koncertní program představuje průřez kompozičními styly české i evropské 
hudby, která byla v minulém století vytvořena. Rádi bychom Vás tímto pozvali na jarní koncert Věnovanky z Čáslavi s tím, že se 

můžete těšit na významného hosta z dechovkového světa.

Vydáme se do proslulých amerických národních parků, které chrání některé z 
nejvýznamnějších přírodních divů světa... Hra předvádí téměř 30 let vztahu matky a dcery. Aurora je velmi autoritativní 

žena, poněkud výstřední vdova, která žije jen pro svou dceru Emmu, které se 
snaží organizovat a kontrolovat život...

Zábavný celovečerní pořad nejen ve stylu stand up, jehož hlavní protagonist-
kou je první dáma humoru a majitelka nejnakažlivějšího smíchu na světě 
URŠULA KLUKOVÁ. Zábavný pořad travesti skupiny Ladislava Černého s názvem: 20 let s Vámi.

Bombarďák-Interaktivní koncert pro děti, jehož autorem je Jirka Jelínek. Děj komedie se odehrává v hotelu v Palm Beach v roce 1942. Má se uskutečnit 
Koncert zaujme především aktivní rodiče, hledající kvalitní zábavu pro své děti, koncert s beneficí na podporu amerických válečných výdajů a organizátoři se 
ale i sebe, zkrátka pro posluchače ve věku 0 - 80 let. neobejdou bez dvou hvězd, které spolehlivě plní sály a pokladny. Jenže to má 

jeden háček... 

Divadelní komedie. Laura žije se svým manželem Viktorem ve šťastném vztahu. 
Viktor má dobrou práci, vždy se o všechno postará, ale poslední dny se začíná 
chovat divně...

Divadelní abonmá pro dospělé.

Divadelní abonmá pro děti.

Divadelní abonmá pro děti.

Divadelní představení není 
součástí abonmá.

Divadelní představení není součástí abonmá.

Divadelní abonmá 
pro děti.

Divadelní abonmá pro dospělé.
Divadelní abonmá pro děti.

 Divadelní abonmá pro dospělé.

Divadelní abonmá pro děti.
Divadelní abonmá pro dospělé.

 Divadelní abonmá pro dospělé.
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KINO MILOŠE FORMANA LEDEN

2. - 3. V PASTI  21. - 22. ROZPOLCENÝ

24. - 25. PROČ PRÁVĚ ON?

5. - 6. LA LA LAND 

7. - 8. PASAŽÉŘI 

26. - 27. MILUJI TĚ MODŘE

10. - 11. VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 

12. POD ROUŠKOU NOCI 

28. -  29. SPOJENCI

13. RAMMSTAIN IN AMERIKA 

31. STRNADOVI14. - 15. VŠECHNO NEBO NIC 

17. - 18. DEVÁTÝ ŽIVOT LOUISE DRAXE 

19. - 20. ROGUE ONE: STAR WARS STORY

Dětská psycholožka Mary Portman (Naomi Watts) přišla při tra-
gické automobilové nehodě o manžela. Její syn Stephen sice nehodu přežil, ale 
zůstal ve vegetativním stavu upoutaný na lůžko. Pro Mary se život změnil v ne-
přetržitou péči o paralyzované dítě. V jejím velkém domě uprostřed lesů v ní 
narůstá pocit samoty a izolace. Vše změní příchod nového pacienta. Malý chla-
pec Tom se po smrti matky uzavřel do sebe. Mary se rozhodne vzít Toma v rám-
ci léčby k sobě domů. Uprostřed zuřící sněhové bouře však hoch z domu zmizí. 
Šance, že přežil venku mrazivou noc, je nulová. Mary si je přesto jistá, že poté 
Toma ve svém domě několikrát zahlédla. Z místností se ozývají zvláštní zvuky, v 
domě se začínají dít děsivé věci. Někdo nebo něco je ohrožuje. Mary a Stephen 
už nejsou ve svém domově v bezpečí. S narůstající hrůzou nabývá Mary pře-
svědčení, že je pronásleduje duch mrtvého chlapce. 
Vstupné: 110 Kč Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno.

Její tvůrci museli mít dobrý důvod, proč z ní udělali 
největší stavbu na světě. Velká čínská zeď je opředena mnoha mýty. Jednoho z 
nich se chopil legendární režisér Čang Yimou, který s pomocí Matta Damona 
natočil velkolepé dobrodružné fantasy, v němž nepůjde o nic menšího než o 
záchranu lidské civilizace.

V jeden jediný den, jeden jediný večer může celá 
ČR v kinech sledovat cestu RAMMSTEIN až na vrchol světového showbusi-
nessu, nahlédnout do jejich osobních životů, do zákulisí obrovského podniku 
Rammstein v unikátním dokumentu režiséra Hannese Rossacherse. Může sle-
dovat co o kapele Rammstein říkají Chad Smith, Moby, CJ Ramone, Steven Tyler 
z Aerosmith, Iggy Pop, Gene Simmons z KISS,, Melissa Auf der Maur, Scott Ian z 
Anthrax nebo herec Kiefer Sutherland a mnozí další. A jako vrchol večera vidět 
údajně nejlepší koncert kapely RAMMSTEIN vůbec - z Madison Square Garden.

Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné 
kamarádky a taky spolumajitelky malého knihkupectví v centru města. Linda je 
rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten 
naopak chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce, která sice muže přita-
huje jako magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. 
Aktivně. V obchodě s nimi pracuje Edo, který taky touží po lásce na věky věků, 
ale jako plachý, citlivý a introvertní gay to má těžké... Životy téhle trojice nako-
nec stejně zamotá několik mužů. Lindě charismatický developer Jakub, který 
není tím, kým se zdá být. Vandě bývalý profesor z vysoké školy Aladar, jehož je 
ochotná si vzít, „protože ji má rád". A Edo se už zase přizpůsobuje dalšímu pří-
teli, Leovi... Nakonec ale všechno dopadne úplně jinak, než všichni čekali... 

Kevin (James McAvoy) má nejméně 23 odlišných osobností. Jednoho dne une-
se za denního světla tři dívky. Zatímco jsou dívky drženy v zajetí, přicházejí na 
to, že Kevin je pokaždé někdo jiný a nemůžou tak vědět, kdo přijde příště. Je 
možné, že to bude 9leté dítě nebo snad starší dáma. Kevin se svými mnohoná-
sobnými identitami dokáže pouhými myšlenkami změnit vlastnosti svého těla, 
a dokáže tak vlastně téměř cokoliv. Dny se chýlí ke konci a na povrch vyplouvá, 
proč byly dívky uneseny. Poslední a nejhorší identita se blíží – "zvíře"...
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč Promítáme od 20 hodin.

Nejhorší sny se mohou splnit třeba i o Vánocích. A přesně to se stalo Nedovi 
(Bryan Cranston), který přijel s rodinou za svou dcerou Stephanii (Zoey Deutch) 
a jejím novým přítelem Lairdem (James Franco) do Silicon Valley, kde oba pra-

Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného romá- cují. Těšil se, že na svátky bude rodina pohromadě a on se seznámí s partnerem 
nu líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po trp- své dcery. Jediné, co jej ale čeká je naprostý šok. Jeho milovaná dcera, světlo 
ké zklamání z velkých ambicí. jeho života, si nabrnkla bláznivě potetovaného, brutálně upřímného, bezo-
Vstupné: 110 Kč Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. hledně bezstarostného a naprosto výstředního počítačového multimilionáře. 

Laird postrádá jakékoliv zábrany a všechny problémy řeší tím, že si jich vůbec 
nevšímá nebo je prostě převálcuje. A teď chce během vánočních svátků získat Při rutinní vesmírné cestě k novému domovu jsou dva hiberno-
požehnání od rodičů své milé, ještě než ji požádá o ruku...vaní pasažéři kosmické lodi následkem poruchy probuzeni o 90 let dříve, než 

bylo plánováno. Zatímco se Jim a Aurora smiřují se skutečností, že budou nuce- Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč Promítáme od 20 hodin.
ni prožít zbytek života na palubě luxusní lodi, zjišťují, že mezi nimi vzniká cosi 
více než přátelství - až do okamžiku, kdy odhalí, že se loď ocitá ve vážném ne-
bezpečí... Sympatický malíř a kunsthistorik David Bárta, se blíží Kristovým létům. Jeho 
Vstupné: 120 Kč Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. život by už měl mít „ustálenou" podobu a pevné obrysy. Opak je pravdou. Právě 

teď prožívá Bárta docela smolné období. Dostane výpověď z Národní galerie, 
žije stále pod jednou střechou s matkou, posedlou jógou, nemá žádnou přítel-
kyni a nedaří se mu ani skvělý výtvarný projekt, který realizuje se svým bonvi-
vánským otcem. A najednou je tu zlom! Ve výloze luxusního pražského klenot-
nictví objeví Bárta dívku Terezu, krásnou aranžérku - tajemnou, cudnou i vášni-

  vou... Tereza je dívka jeho snů – ale je tu ještě „ten" třetí – přítel Terezy, artista 
Igor, rapl a žárlivec, který nedokáže pochopit, že lásku si nelze udržet ostřím Vstupné: 120 Kč Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.
nože. Na Davidovi je, zda dokáže ustát všechny karamboly rozchodu Terezy s 
Igorem a zda si dokáže získat Terezinu přízeň... Není to lehké, protože Tereza Děj filmu je zasazen do bouřlivých 20. let minulého 
jednoho dne záhadně zmizí... století, kdy ani prohibice nezastavila tok kořalky v ilegální síti gangstery provo-
Vstupné: 120 Kč Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno.zovaných náleven. 

Vstupné: 110 Kč Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno.

V roce 1942 pracuje Max Vatan (Brad Pitt) jako spojenecký špión. Jeho nový 
úkol ho přivede do Casablanky. Zde předstírá, že je manželem Marianne Beau-
sejour (Marion Cotillard), odbojářky, která pracuje v německých budovách a je 
pro Maxe cenným zdrojem informací. Během nebezpečné hry s falešnými iden-
titami se do sebe zamilují a rozhodnou se, že začnou nový život v Anglii, nyní již 
jako rodiče společného potomka. Jenže tento sen o novém životě musí Max 
opustit, když se o Marianne dozví, že je vlastnědvojitá agentka a dostane za 
úkol ji zabít...  
Vstupné: 150 Kč Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.Vstupné: 160 Kč Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno.

Během 35 let společného soužití jednoho páru se odehraje mnohé: od chvil 
absolutního porozumění až po dramatické propady. Po většinu času však part-
neři řeší všem dobře známé běžné starosti a radosti spojené s výchovou dětí, 
chodem domácnosti nebo třeba podnikáním. A přesně takový život žijí i majite-
lé prodejny s nábytkem Ivana a Václav Strnadovi, které režisérka Helena Třeští-
ková v rámci projektu Manželské etudy sleduje se svou kamerou už od roku 
1980. Její nový celovečerní dokumentární film o Strnadových na televizní filmy 
tohoto cyklu navazuje, především ale ukazuje další překvapivé zvraty, které 
život manželů a jejich dětí přinesl. 

 Vstupné: 80 Kč Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno.
Vstupné: 120 Kč Promítáme od 20 hodin. Mládeži přístupno.

Devítiletý Louis Drax jako zázrakem pře-
žije téměř smrtelný pád. Psycholog Allan Pascal se snaží odkrýt podivné okol-
nosti chlapcovy nehody. Zároveň ale čelí zvláštním náhodám... 
Vstupné: 100 Kč Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.

 
Rogue One: Star Wars Story je první z nové série samostatných filmů Lucasfil-
mu. Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby 
splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást plány Hvězdy smrti. Česká ver-
ze. Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč Promítáme od 20 hodin.

KINO 
MILOŠE FORMANA ČÁSLAV, 

Jeníkovská 138, telefon pokladna 327 312 215
Provozovatel: Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o.

Předprodej vstupenek
Pokladna v kině je otevřena denně, 
mimo pondělí, od 16 do 20 hodin.

http://www.kulturacaslav.cz
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 Čeká na vás, kompletní ošetření pleti, 
jak ruční tak strojovou metodou.

Masáže obličeje a dekoltu, depilace, 
prodlužování řas a další.

Manikúra – p. Shine – japonská metoda, 
akryl, akrylgel, gelové nehty, 

CHD Shellack 
a samozřejmě parafínové zábaly. 

Jedním slovem úžasný 
minimálně hodinový relax 
s voňavou kávou zdarma.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu
Najdete nás:

Ul. Poštovní 607/9, přímo nad poštou
Ve fitcentru p. Votrubové

V 1. patře
Objednávky:

Kosmetika - p. Karlovská – 604 566 778
Manikúra – p. Kopecká – 603 471 171

Srdečně vás zveme
Do nově otevřeného kosmetického

STUDIA PAT
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Mezinárodní a vnitrostátní
doprava FÉNIX s.r.o.

 
PŘIJMEME ŘIDIČE 

PRO NÁKLADNÍ 
DOPRAVU:

skupiny  C  (DAF LF)

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

Učitelé tance manž. Vránovi pořádají

Začátečníci 6 lekcí, od 29. ledna 2017

v neděli od 17 do 19 hodin v Grandu
Cena kursu 2 000 Kč za pár.

Přihlášky, info: 776 660 888, 776 668 444
e-mail: vranamira@centrum.cz

Pokročilí 6 lekcí, od 26. března 2017

 stránka 29 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 1/2017   



stránka 30 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 1/2017  



 stránka 31 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 1/2017   



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: Ing. Zdeňka Nezbedová

Program na leden 2017 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

7. ledna - sobota - POLABÍM

14. ledna - sobota - VÝROČNÍ SCHŮZE 

21. ledna - sobota - BABÍ ROKLÍ

28. ledna - sobota - ZDYMADLO VELETOV

 Trasa: Velký Osek - Libice - Poděbrady. 11 km. 
Odjezd vlakem v 8:49 hod., návrat v 15:03 hod. Vedoucí je paní Zdena 
Šrámková.

Trasa: lesopark Vodranty Čáslav. 5 km. 
Sraz v 10:00 hod. u kašny na náměstí. Výroční schůze od 12:00 hod. v 
restauraci hotelu Grnad. Vedoucí je paní Zdeňka Matysová.

 Trasa: Hodkov - Babí rokle - Pančava - 
Zbraslavice. 10 km. Odjezd vlakem v 8:49 hod., návrat v 15:03 hod. Vedoucím 
je Ing. Zbyněk Němec.

 Trasa: Hlízov - Starý Kolín - zdymadlo 
Veletov - Záboří n. Labem. 10 km. Odjezd vlakem v 8:31 hod., návrat v 15:03 
hod. Vedoucími jsou Jiří Kučera a Julie Černíková

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

TÝM Z V VP PP P G B

1. Ústí n. Orl. 15 10 2 1 2 29:10 35

2. Vysoké Mýto 15 9 2 1 3 21:13 32

3. Živanice 15 7 4 2 2 40:17 31

4. Čáslav 15 7 2 2 4 30:18 27

5. Letohrad 15 6 3 1 5 18:18 25

6. Kratonohy 15 7 1 1 6 27:20 24

7. SS Ostrá 15 5 3 3 4 17:13 24

8. Dvůr Králové 15 5 4 1 5 19:27 24

9. Kolín 15 5 2 3 5 21:20 22

10. Kutná Hora 15 5 1 4 5 15:15 21

11. FK Turnov 15 5 1 3 6 28:31 20

12. Pardubice B 15 5 1 2 7 21:26 19

13. Chrastava 15 4 1 2 8 24:33 16

14. Přední Kopanina 15 3 2 2 8 17:34 15

15. Trutnov 15 4 0 1 10 18:30 13

16. Náchod 15 2 2 2 9 19:39 12

Domácí jméno Hosté jméno Datum Čas

HC Čáslav HC Poděbrady 18.12.2016 17:00

HC Čáslav TJ Tatran Sedlčany 8.1.2017 17:00

HC Čáslav SK Sršni Kutná Hora 13.1.2017 18:00

HC Čáslav Božetice 15.1.2017 17:00

HC Čáslav HC Spartak Žebrák 22.1.2017 17:00

HC Čáslav HC Hvězda Kladno 29.1.2017 17:00

HC Čáslav HK Kralupy nad Vltavou 5.2.2017 17:00

HC Čáslav TJ Spartak Příbram 12.2.2017 17:00

HC Buldoci Neratovice HC Čáslav 25.2.2017 18:30

HC Čáslav HC Cvočkaři Hořovice 5.3.2017 17:00

ROZPIS ZÁPASŮ

Stálý nábor holek a kluků na zimním stadionu v Čáslavi. Informace 
o termínech na stránkách klubu:  

Ročníky 2008, 2009, 2010 a 2011. 
Děti v doprovodu rodiče a nejlépe bruslícího! Vhodná ochrana hlavy 

- hokejová přilba, ochranná přilba na bicykl a podobně.
TEŠÍME SE NA VÁS!!!

www.hc-caslav.cz

Provozovatel si vyhrazuje právo uvedené termíny změnit. 
Informovat o případných změnách budeme vždy 48 hodin dopředu 

nebo prostřednictvím internetových stránek města.

den datum

neděle 18.12.2016 14:00 15:30

pondělí 19.12.2016 15:30 17:30

Středa 21.12.2016 20:00 21:30

pátek 23.12.2016 14:30 16:30

sobota 24.12.2016 9:30 11:30

neděle 25.12.2016 9:30 11:30 15:00 17:30

pondělí 26.12.2016 9:30 11:30 15:30 17:30

úterý 27.12.2016 9:30 11:30

středa 28.12.2016 9:30 11:30 20:00 21:30

čtvrtek 29.12.2016 9:30 11:30 13:30 15:30

pátek 30.12.2016 9:30 11:30 14:00 16:00

sobota 31.12.2016 9:30 11:30

úterý každý týden 14:30 16:30

středa každý týden 20:00 21:30

čtvrtek každý týden 15:30 17:30

sobota každý týden 16:00 18:00

neděle každý týden 9:30 11:30 13:00 15:30

dopol. odpol.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ČÁSLAVI

Veřejné bruslení od 1. ledna 2017


