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O událostech ve městě Čáslav

BEZPEČNOST DĚTÍ JE 
PRIORITOU NÁS VŠECH

V Dusíkově divadle vystavuje
fotografka Tereza z Davle

Nová keramická dílna DDM 
byla slavnostně otevřena

Čáslavští hokejisté zahájili
svoji první sezónu 



200 Kč/os/noc - pokoje bez vlastního soc. zařízení
230 Kč/os/noc - pokoje s vlastním soc. zařízením
250 Kč/os/noc - pokoj s vlastním soc. zařízením a TV
150 Kč/dítě do 10 let

Bližší informace lze získat u Ing. Jany Hamplové 
na tel. č. 327 312 042 

nebo na webových stránkách
 www.caslavskachata.cz 

Čáslavská 
chata 

v krkonošském 
lyžařském středisku 

ve Velké Úpě

nabízí volné pokoje 
v podzimním období
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

usnesením č. 329/2016

neměla námitek

usnesením č. 330/2016

usnesením č. 331/2016 usnesením č. 338/2016

usnesením č. 332/2016 usnesením č. 339/2016

usnesením č. 333/2016

usnesením č. 334/2016

usnesením č. 335/2016

usnesením č. 340/2016
usnesením č. 336/2016

usnesením č. 341/2016

usnesením č. 342/2016
usnesením č. 337/2016

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 10001 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým panu M. S., bytem Čáslav od 1. 9. 2016 na dobu neurčitou, za účelem zřízení 

2usnesením schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016. Rekapitulace: upravené zahrádky, za cenu 5 Kč/m /rok.
příjmy 226 183,31 tis. Kč, upravené výdaje 270 929,68 tis. Kč, financování plus  vůči úpravě vjezdu, stavbě výhybny, umístění vodoměrné 
44 746,37 tis. Kč. šachty a realizaci vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p. č. 2040/1 v 

 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. k.ú. Čáslav - v místní komunikaci Emila Picka pro Betonplot Čáslav s.r.o., 
102/2016 mezi městem Čáslav a Ing. Arch. Alešem Burianem na akci: Chudenická 1059/30, Praha 15, v souladu s projektovou dokumentací z 01. 04. 
Zpracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce Dusíkova divadla v 2016, zpracovanou Ing. Bohumilem Bartuňkem, za podmínky, že po kolaudaci 
Čáslavi – III. etapa“. bude výhybna bezúplatně převedena do majetku Města Čáslav.

 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého  schválila záměr na prodej bytové jednotky 1624/3 
rozsahu „Rekonstrukce výtahu Domova důchodců v Čáslavi“ firmu Realitní a spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 7119/309020 na st. pozemcích č. 
stavební společnost s. r. o., IČ: 41432037, Fantova 693/48, 614 00 Brno, která 3826, 3827, 3828, 3829, 3830 a 3831 a na společných částech domu s č. p. 
podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 1621, 1622, 1623, 1624 a 1625 panu O. B. bytem Čáslav za cenu 505 021 Kč.

 schválila povolení záboru veřejného prostranství z  schválila 1) záměr města Čáslav na prodej části 
2důvodu umístění mobilních reklamních zařízení pro žadatele ODS, Oblastní pozemku p. č. 358/10 o výměře cca 40 m , pozemku p. č. 367/68 o výměře 22 

2 2sdružení Kutná Hora v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Čáslavi o m , pozemku p. č. 367/69 o výměře 66 m  a pozemku p. č. 367/56 o výměře 87 
2místních poplatcích v platném znění. m , zapsaných pro obec a katastrální území Čáslav u Katastrálního úřadu pro 

 schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č. p. Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 10001 jednotlivým 
640 ul. Boženy Němcové, Čáslav paní P. T., bytem Čáslav za podmínek vlastníků nemovitostí - rodinného domu čp. 1816, rodinného domu čp. 1917, 
uvedených v důvodové zprávě. rodinného domu čp. 1787 a pozemku p. č. 367/55 vše v k. ú. Čáslav, vše v ul. 

2 schválila přidělení bytu č. 10 v č. p. 1908 ul. Prokopa Trnková, Čáslav, za cenu dle znaleckého posudku tj. ve výši  150,- Kč/m  + 
Holého, Čáslav a uzavření nájemní smlouvy v tomto pořadí: 1. V. H. Čáslav, 2. J. náklady na realizaci prodeje; 2) záměr města Čáslav na prodej části pozemku p. 

2N. Ronov nad Doubravou, 3. O. T. Drobovice, za podmínek uvedených v č. 355/56 o výměře cca 250 m  a části pozemku p. č. 355/61 o výměře cca 250 
2důvodové zprávě. m  zapsaných pro obec a katastrální území Čáslav u Katastrálního úřadu pro 

  schválila pronájem části pozemku p.č. 2193 o výměře Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 10001 jednotlivým 
2cca 50 m  zapsaného pro obec a katastrální území Čáslav u Katastrálního úřadu vlastníků nemovitostí - rod. domu čp. 1816 a rod. domu čp. 1917 v ul. Trnková, 

pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 10001 ČRS z. s., Čáslav, za cenu dle znaleckého posudku + náklady na realizaci prodeje.
2místní organizaci Čáslav, za cenu 5 Kč/m /rok.  schválila přidělení bytu zvláštního určení č. 8 v domě s 

 schválila zřízení věcného břemene – služebnosti  na pečovatelskou službou, v ul. Generála Eliáše 1709 v Čáslavi panu M. M., bytem 
pozemku p. č. 1986/2 zapsaného na LV 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti  dala, dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene, společnost  ČEZ Distribuce, v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování paní V. M., 
a.s. úplatně ve výši 1 000 Kč + platná sazba DPH, spočívající ve zřízení, umístění  která požádala o ubytování v ubytovacím zařízení - Ubytovna Bílý kůň.
a provozování zařízení distribuční soustavy  v předpokládaném rozsahu 8 bm.  schválila záměr Městské nemocnice Čáslav na vypsání 

 schválila pronájem části pozemku p. č. 973/1 o výměře veřejné zakázky „Energetické hospodářství Městské nemocnice Čáslav“ v 
2cca 200 m  zapsaného pro obec a katastrální území Čáslav u Katastrálního nejbližším možném termínu.

Usnesení městské rady ze dne 22. 8. 2016 | Městská rada
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usnesením č. 343/2016

usnesením č. 344/2016 neměla námitek
usnesením č. 350/2016

usnesením č. 345/2016

usnesením č. 346/2016

usnesením č. 351/2016
usnesením č. 347/2016

usnesením č. 348/2016

usnesením č. 349/2016

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti 
rozsahu „ Restaurace hotelu Grand – vybavení nábytkem“ byly obeslány firmy Kutná Hora, manželům J. K. Ch. a P. K., bytem Čáslav za kupní cenu ve výši 
uvedené v důvodové zprávě výzvou k podání nabídky. 1.700.000 Kč.

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého  k realizaci přeložky kabelů kvn, knn v ul. Žitenická, Čáslav.
rozsahu „Čáslav - Úprava ploch a parkoviště Havlenova/Žitenická“ byly  navrhla zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení 
obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě výzvou k podání nabídky. tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr města Čáslavi na 

2 2 schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. prodej pozemků: 1) p. č. 1728/1 o vým. 648 m  a p. č. 2088/10 o vým. 139 m , 
2 178/2016 uzavřené mezi městem Čáslav a firmou Realitní a stavební které spolu tvoří jeden celek; 2) p. č. 1728/87 o vým. 707 m ; 3) p. č. 1728/88 o 

2 2společnost s. r. o., IČO: 41432037, se sídlem Fantova 693/45, Obřany 61401 vým. 712 m ; 4) p. č. 1728/89 o vým. 738 m  oddělených GP č. 2936-563/2016 z 
Brno, na realizaci stavby „Stavební opravy a úpravy spojené s údržbou objektu - pozemků p. č. 1728/1, p. č. 1728/24 a p. č. 2088/8 zapsaných u Katastrálního 
oprava prodejny Velkoobchod ORION, spol. s r. o. (1. NP) v domě nám. Jana úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro obec a 
Žižky z Trocnova č. p. 74 (Grand) v Čáslavi“. katastrální území Čáslav na LV 10001, v lokalitě „Cihelna III., Čáslav“, za 

 vyslovila souhlas s morální podporou projektu podmínek uvedených v důvodové zprávě.
„Nesoudíme. Pomáháme.“, dle důvodové zprávy.  vyhlásila záměr města v souladu s usnesením ZM č. 

 schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 40/2008 ze dne 10. 9. 2008 na prodej bytové jednotky č. 1902/4 se 
města na podporu vydání knihy Ing. Miroslava Kváče pod názvem „Strhnout spoluvlastnickým podílem ve výši 4670/175837 na společných částech domu 
jako řeka“ ve výši 20.000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy. čp. 1902, čp. 1903 a na pozemcích st.p.č. 3878 a st.p.č. 3879 zapsaných na 

 zrušila své usnesení č. 323/2016 ze dne 9. 8. 2016 o Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na 
2pronájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1082, ulici Jiřího z Poděbrad v LV 12733 pro obec a katastrální území Čáslav, za cenu ve výši 24 500,- Kč/m  + 

Čáslavi, paní M. K., bytem Chlístovice 24, dle důvodové zprávy. náklady na realizaci prodeje, za podmínek: - přihláška k záměru města s 
 navrhla zastupitelstvu města Čáslavi přijmout doložením dokladu o složení jistoty ve výši 50 000 Kč na účet Města Čáslav č. 

usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. /2016 6015-125161/0100, VS rodné číslo nebo IČ uchazeče (neúspěšnému uchazeči 
2schvaluje prodej nemovitostí - pozemku st. p. č. 966 o výměře 156 m , jehož bude jistota vrácena); - nabídka kupní ceny nad stanovenou minimální 

2 součástí je stavba č. p. 602 (rodinný dům) v ul. Formanova, Čáslav a pozemku p. nabídkovou cenu za m - písemnou přihlášku předloží zájemce v uzavřené 
2č. 873/49 o výměře 220m  zapsaných na LV 10001 pro obec a katastrální území obálce označené „Byt č. p. 1902/4, ulice Prokopa Holého, Čáslav“.

Usnesení městské rady ze dne 6. 9. 2016 | Městská rada



usnesením č. 343/2016

usnesením č. 344/2016
neměla námitek
usnesením č. 350/2016

usnesením č. 345/2016

usnesením č. 346/2016

usnesením č. 347/2016 usnesením č. 351/2016

usnesením č. 348/2016

usnesením č. 349/2016

2 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého č. 873/49 o výměře 220m  zapsaných na LV 10001 pro obec a katastrální území 
rozsahu „ Restaurace hotelu Grand – vybavení nábytkem“ byly obeslány firmy Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti 
uvedené v důvodové zprávě výzvou k podání nabídky. Kutná Hora, manželům J. K. Ch. a P. K., bytem Čáslav za kupní cenu ve výši 1 700 

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého 000 Kč.
rozsahu „Čáslav - Úprava ploch a parkoviště Havlenova/Žitenická“ byly  k realizaci přeložky kabelů kvn, knn v ul. Žitenická, Čáslav.
obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě výzvou k podání nabídky.  navrhla zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení 

 schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr města Čáslavi na 
2 2178/2016 uzavřené mezi městem Čáslav a firmou Realitní a stavební prodej pozemků: 1) p. č. 1728/1 o vým. 648 m  a p. č. 2088/10 o vým. 139 m , 

2 společnost s. r. o., IČO: 41432037, se sídlem Fantova 693/45, Obřany 61401 které spolu tvoří jeden celek; 2) p. č. 1728/87 o vým. 707 m ; 3) p. č. 1728/88 o 
2 2Brno, na realizaci stavby „Stavební opravy a úpravy spojené s údržbou objektu - vým. 712 m ; 4) p. č. 1728/89 o vým. 738 m  oddělených GP č. 2936-563/2016 z 

oprava prodejny Velkoobchod ORION, spol. s r. o. (1. NP) v domě nám. Jana pozemků p. č. 1728/1, p. č. 1728/24 a p. č. 2088/8 zapsaných u Katastrálního 
Žižky z Trocnova č. p. 74 (Grand) v Čáslavi“. úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro obec a 

 vyslovila souhlas s morální podporou projektu katastrální území Čáslav na LV 10001, v lokalitě „Cihelna III., Čáslav, za 
„Nesoudíme. Pomáháme.“, dle důvodové zprávy. podmínek uvedených v důvodové zprávě.

 schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu  vyhlásila záměr města v souladu s usnesením ZM č. 
města na podporu vydání knihy Ing. Miroslava Kváče pod názvem „Strhnout 40/2008 ze dne 10. 9. 2008 na prodej bytové jednotky č. 1902/4 se 
jako řeka“ ve výši 20.000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy. spoluvlastnickým podílem ve výši 4670/175837 na společných částech domu 

 zrušila své usnesení č. 323/2016 ze dne 9. 8. 2016 o čp. 1902, čp. 1903 a na pozemcích st.p.č. 3878 a st.p.č. 3879 zapsaných na 
pronájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1082, ulici Jiřího z Poděbrad v Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na 

2Čáslavi, paní M. K., bytem Chlístovice 24, dle důvodové zprávy. LV 12733 pro obec a katastrální území Čáslav, za cenu ve výši 24 500,- Kč/m  + 
 navrhla zastupitelstvu města Čáslavi přijmout náklady na realizaci prodeje, za podmínek: - přihláška k záměru města s 

usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. /2016 doložením dokladu o složení jistoty ve výši 50 000,- Kč na účet Města Čáslav č. 
2schvaluje prodej nemovitostí - pozemku st. p. č. 966 o výměře 156 m , jehož 6015-125161/0100, VS rodné číslo nebo IČ uchazeče (neúspěšnému uchazeči 

součástí je stavba č. p. 602 (rodinný dům) v ul. Formanova, Čáslav a pozemku p. bude jistota vrácena); - nabídka kupní ceny nad stanovenou minimální 

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 12. 9. 2016 | Městské zastupitelstvo

usnesením č. 46/2016

usnesením č. 47/2016

usnesením č. 50 /2016

usnesením č. 48/2016

usnesením č. 51 /2016

vzalo na vědomí
usnesením č. 49/2016 

 schválilo rozpočtové opatření č. 3/2016. Rekapitulace: společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Znalecký 
upravené příjmy 226 183,31 tis. Kč, upravené výdaje 270 929,68 tis. Kč, posudek vypracovaný paní Ing. Marcelou Prokopovou č. 2649/69/16 a Pravidla 
financování plus 44 746,37 tis. Kč. společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. pro zvyšování 

 schválilo nabytí nemovitostí pozemku st.p.č. 2448/2 - základního kapitálu formou nepeněžitých vkladů; 
zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 1755/8 - ostatní plocha, ostatní II) schválilo 
komunikace, pozemku p.č. 1755/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 1) nepeněžitý vklad města Čáslav, jehož předmětem je tlaková a gravitační 
pozemku p.č. 1755/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku p.č. kanalizace včetně sběrných čerpacích stanic a zásobní a rozvodné vodovodní 
1755/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku p.č. 1960/4 - ostatní řady včetně revizní šachty vše včetně příslušenství v k.ú. Filipov u Čáslavi tak, 
plocha, ostatní komunikace, pozemku p.č. 1960/5 - ostatní plocha, ostatní jak jsou tyto popsány ve znaleckém posudku vypracovaném paní Ing. Marcelou 
komunikace, pozemku p.č. 1960/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, Prokopovou, číslo posudku 2649/69/19, ze dne 30. 8. 2016 s tím, že částka, 
pozemku p.č. 2101/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku p.č. 2659 - kterou se nepeněžitý vklad oceňuje, činí 3 000 000 Kč; 
ostatní plocha, zeleň a pozemku p.č. 341/8 - orná půda, pozemku p.č. 266/16 - 2) jeho vložení do základního kapitálu společnosti Vodohospodářská 
ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku p.č. 266/18 - ostatní plocha, společnost Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, 28401 Kutná Hora, 
ostatní komunikace, pozemku p.č. 266/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace IČO: 463 56 967 s tím, že v souvislosti s tímto nepeněžitým vkladem bude 
a pozemku p.č. 2658 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemku p.č. 266/16 - upsáno 611 kusů kmenových akcií akciové společnosti Vodohospodářská 
ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku p.č. 266/18 - ostatní plocha, společnost Vrchlice - Maleč, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, 
ostatní komunikace, pozemku p.č. 266/55 - ostatní plocha, ostatní v listinné podobě, s omezenou převoditelností dle aktuálních stanov 
komunikace, pozemku p.č. 2658 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemku p.č. Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč a s emisním kursem 4 902 Kč a 
791/51 - ostatní plocha, silnice, pozemku p.č. 791/53 - ostatní plocha, silnice, zároveň bude v souladu s § 249 zákona č. 90/2012 Sb. a Pravidly společnosti 
pozemku p.č. 791/54 - ostatní plocha, silnice, pozemku p.č. 791/55 - ostatní Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. pro zvyšování základního 
plocha, silnice, pozemku p.č. 791/56 - ostatní plocha, silnice, zapsaných pro kapitálu formou nepeněžitých vkladů částka ve výši 4 878 Kč vrácena 
obec a katastrální území Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, upisovateli. 
katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 4, pozemku p.č. 67/2 - ostatní plocha, III) pověřilo pana Ing. Jaromíra Strnada, starostu města Čáslav, k veškerým 
ostatní komunikace, pozemku p.č. 7/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace a právním jednáním a úkonům s tímto souvisejícím, zejména k uzavření smlouvy 
pozemku p.č. 102/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaných pro obec o upsání akcií, smlouvy o vkladu, k učinění prohlášení o vkladu, k podpisu 
Čáslav a katastrální území Filipov u Čáslavi u Katastrálního úřadu pro protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu, předání nepeněžitého 
Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 4, úplatně do vkladu a dále k převzetí nově vydaných akcií společnosti Vodohospodářská 
majetku Města Čáslav, od ČR - prostřednictvím Státního statku Čáslav, v společnost Vrchlice - Maleč, a.s. znějících na jméno a podpisu příslušného 
konkursu, se sídlem Nad Rezkovcem 1114/2, Čáslav,  za cenu dle znaleckých předávacího protokolu ohledně těchto akcií.
posudků v celkové výši 1 676 000 Kč, se splátkovým kalendářem na dobu tří let,  schválilo snížení minimální ceny ve výběrovém řízení na 

2bez navýšení, od roku 2017 s tím, že náklady spojené s realizací prodeje ponese prodej pozemku st. parc. č. 553/1 o výměře 358 m , jehož součástí je stavba čp. 
2město Čáslav jako kupující. 288 a pozemku p. č. 197/11 o výměře 303 m , zapsaných na listu vlastnictví č. 

 schválilo záměr města Čáslavi na prodej pozemků: 10001 pro obec a katastrální území Čáslav Katastrálního úřadu pro Středočeský 
2 21) p. č. 1728/1 o vým. 648 m  a p. č. 2088/10 o vým. 139 m , které spolu tvoří kraj tak, že se stanovuje minimální nabídková cena ve výši 3 750 000 Kč, z 

jeden celek; důvodu uvedeného v důvodové zprávě.
22) p. č. 1728/87 o vým. 707 m ;  schválilo prodej nemovitostí - pozemku st. p. č. 966 o 
2 23) p. č. 1728/88 o vým. 712 m ; výměře 156 m , jehož součástí je stavba č. p. 602 (rodinný dům) v ul. 
2 24) p.č. 1728/89 o vým. 738 m oddělených GP č. 2936-563/2016 z pozemků p. č. Formanova, Čáslav a pozemku p. č. 873/49 o výměře 220m  zapsaných na LV 

1728/1, p. č. 1728/24 a p. č. 2088/8, zapsaných u Katastrálního úřadu pro 10001 pro obec a katastrální území Čáslav u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro obec a katastrální Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora, manželům J. K. Ch. a P. K., 
území Čáslav na LV 10001, v lokalitě „Cihelna III.“, Čáslav, za podmínek bytem Čáslav za kupní cenu ve výši 1 700 000 Kč.
uvedených v důvodové zprávě.  dopis od občanů ze dne 9. 6. 2016 ve věci OZV č. 2 o volném 

I) projednalo předložené materiály - aktuální Stanovy pohybu psů ve městě.
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Dvouměsíční letní prázdniny jsou ideálním termí-
nem pro rekonstrukce školních budov a jejich 
zařízení i vybavení. Takové práce proběhly v uplynu-
lých měsících také v místní základní škole na Žižkově 
náměstí, kde došlo k rekonstrukci kotelny. 

 

Bývalé zařízení kotelny, konkrétně tři zde 
umístěné kotle, sice stále ještě sloužily svému úče-
lu, byly ale již zastaralé a jejich provoz neeko-
nomický. Bylo proto rozhodnuto o jejich výměně, 
která proběhla právě v době letních prázdnin. 

Podle informací, jež poskytla inženýrka Šárka 
Kaválková z oddělení investic zdejšího městského 
úřadu, budou nyní školu vytápět dva nové moderní 
kotle, jejichž provoz plně odpovídá současným 
požadavkům jak po stránce technické, tak i s 
ohledem na životní prostředí a další nezbytné 
aspekty.  

Práce na obnově kotelny uvedené základní 
školy byly zahájeny v červnu tohoto roku a hotové 
dílo předala dodavatelská firma investoru akce, 
tedy zdejší radnici, na počátku září. Nyní celou 
otopnou soustavu čekají ještě nezbytné provozní 
zkoušky, které jsou naplánovány na počátek měsíce 
října, tedy na dobu, kdy již lze očekávat poněkud 
chladnější počasí. Každopádně je jisté, že provoz 
školy nebude žádným způsobem omezen a děti 
žádnou změnu či nepohodlí nepocítí. 

Cena provedených prací se pohybuje kolem 
částky jednoho a půl milionu korun a investorem 
bylo v tomto případě přímo město Čáslav, jako 
zřizovatel této základní školy.                                   zn

NOVÁ KOTELNA 
V ZŠ NÁMĚSTÍ

Mateřská škola se svými pěti středisky a jedním 
odloučeným pracovištěm si stále žádá další a další 
péči, úpravy, drobné rekonstrukce a modernizaci. To 
vše pro větší pohodlí a hlavně bezpečí dětí, které zde 
v průběhu školního roku tráví většinu pracovních dní 
svých rodičů. Mateřské školy proto musí poskytovat 
co nejlepší služby jak po stránce péče o děti a jejich 
rozvoj, tak i právě v zajištění bezpečnosti. 

la, byl dostatek času například na zajištění rekon-
strukce chodníku v areálu mateřské školy v Masary-
kově ulici. Velkoplošné dlaždice, které zde byly dříve 
položeny, již dosloužily a nebyly pro pohyb malých 
dětí ideální,“ konstatovala ředitelka Mateřské školy 
Čáslav, paní Bc. Renata Mišutková. 

„V současné době pokrývá prostranství kolem 
objektu školky nová zámková dlažba, která umožňu-

Právě z uvedeného důvodu je třeba neustále je jak bezproblémovou chůzi dětí, tak i jízdu na 
pečovat jak o vnitřní vybavení jednotlivých středi- koloběžkách či tříkolkách a tak podobně,“ dodala 
sek, tak i o jejich okolí, o areály zahrad, kde děti ředitelka čáslavské mateřinky, která dále vysvětlila, 
mohou za příznivého počasí trávit část dne.  že součástí nedávných úprav byla také instalace 

„V průběhu letošních prázdnin, kdy se v zajištění nové vstupní brány do areálu školky. Ta je nyní 
plynulého chodu školky jednotlivá střediska střída- vybavena jednoduchým bezpečnostním systémem.

Ostatně bezpečnost 
dětí byla řešena již v mi-
nulém školním roce insta-
lací moderních bezpeč-
nostních telefonů s video-
kamerou ke vchodům 
všech středisek školky. 
Učitelky tak přesně vědí, 
kdo vchází do budovy a 
mohou tedy vpustit jen 
oprávněné osoby.  

„Veškeré náklady na 
uvedené letošní práce 
byly hrazeny z rozpočtu 
mateřské školy,“ dodala 
na závěr paní Renata 
Mišutková.                      zn

ÚPRAVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V MASARYKOVĚ ULICI

OKAMŽITÝ RESTAURÁTORSKÝ ZÁSAH
Pověstné štěstí v neštěstí měla na přelomu měsíců 
srpna a září jedna ze čtyř soch, obklopujících kašnu 
na Žižkově náměstí. Z prozatím nezjištěných příčin 
byla poškozena ve tváři.

K poškození sochy mohlo dojít úmyslně, stejně 
tak ale mohl problém vzniknout omylem, a to 
například nešťastnou manipulací při stavbě či 
sklízení prodejního stánku. K incidentu totiž došlo 
právě v den konání pravidelných velkých měsíčních 
trhů na Žižkově náměstí, kdy se prostor kolem kašny 
plní i rozměrnějšími stánky s nejrůznějším zbožím. 

Jak je vidět z úvodní fotografie, socha sice přišla 
o část obličeje a restaurátorský zásah tak byl 
samozřejmě nezbytný. Shodou okolností však právě 
v této době pracují zkušení odborníci v této profesi 
na renovaci morového sloupu. Socha, která utrpěla 
„úraz“, tedy mohla být bezodkladně odborně 
ošetřena a během několika hodin si jejího bývalého 
poškození již všimli jen skutečně velmi pozorní 
kolemjdoucí.                                                               zn
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Městský úřad Čáslav oznamuje občanům, že u příležitosti státního svátku
              

 

 

Dne vzniku samostatného československého státu
položí  představitelé města a Základny taktického letectva Čáslav věnce k památníku obětí

  Vzpomínka se bude konat: 

27.října  2016  ve 13.00 hod.  v parku u budovy Gymnázia v Čáslavi, Mahenova  ul.

Vystoupí žáci Základní umělecké školy v Čáslavi.

JUDr. Vlastislav Málek, místostarosta města Ing. Jaromír Strnad starosta města



Vedení města připravuje změny v ulicích Žitenická a 
Havlenova, 

 již delší dobu. Nyní se vše 
schyluje k jejich samotné realizaci. Problémy s nevy-
hovujícím stavem přilehlých komunikací budou v 
následujícím roce vyřešeny. Papírově je téměř vše 
připravené a Městský úřad Čáslav v těchto dnech 
intenzivně pracuje na posledních krocích, které 
jsou pro zahájení prací v této lokalitě nezbytné. Ná-
sledující jaro se obyvatelé zmiňovaných ulic tedy 
mohou těšit na rekonstrukci přilehlých vozovek 
včetně parkovacích míst, jejichž počet bude také 
navýšen. 

konkrétně na nároží bytového domu 
Žitenická 1305 až 1308,

ností musí být provedena přeložka energetického konstrukce cest by měla činit okolo 3 000 000 ko-
zařízení. Poté přijde na řadu výměna povrchu při- run, které město bude hradit z vlastních zdrojů.
lehlých vozovek a parkovacích ploch,” řekl k tématu                
pan Dušan Ďuračka z oddělení in-
vestic.  

Dále také zmínil, že místo beto-
nové plochy v ulici Havlenova, v pro-
storu kde před časem stála prodej-
na zeleniny, bude zrealizován dlou-
holetý záměr města, a sice nové 
parkovací plochy. Další parkovací 
místa vzniknou v téměř bezpro-
střední blízkosti nového stání. Do-

„Máme hotovou kompletní projektovou doku- hromady by tedy v této oblasti mělo 
mentaci i stavební povolení. Nyní na přelomu měsí- vyrůst okolo dvaceti parkovacích 
ce září a října proběhne výběrové řízení, z něhož vze- pozic. 
jde dodavatel prací. Jako první z pracovních povin- Odhadovaná cena celkové re-

JN

ČÁST ULIC ŽITENICKÁ A HAVLENOVA SE DOČKÁ ÚPRAV VOZOVEK I NAVÝŠENÍ PARKOVACÍCH MÍST

Nejen pro zpříjemnění podzimních chvil na čers-
tvém vzduchu v Čáslavi město rozšířilo mobiliář a 
nezapomnělo ani na vybudování nových míst k od-
počinku. V poslední době se jednalo o pořízení něko-
lika laviček, odpadkových košů, hracích prvků pro 
děti i sportovního náčiní.

japonská azalka, zimolez fialový, dřišťál thunbergův, obyvatelé v ulici Jeníkovská. Zde kromě další - 
katalpa trubačovitá, komule davidova, jalovec po- tentokrát svým tvarem a provedením atypické - 
lehlý nebo půdopokryvná růže.  lavičky, najdeme další součást spadající do 

Další nově vybudovaná lavička stojí na městského mobiliáře. Potěšeni jistě budou všichni 
východním cípu města na zdejší cyklostezce fanoušci sportu. Ve vnitrobloku obecně známého 
usnadňující cestu cyklistům, pěším nebo inline jako ,Kreml´ totiž stojí nový pingpongový stůl.                                                                             

Ulici Lískovou a Jeníkovskou již v současnosti bruslařům mířícím po trase Čáslav - Koudelov - 
spojuje nová cesta pro pěší, která místním obyvate- Filipov. Lavička, jejíž bližší 
lům výrazně zkracuje cestu k obchodnímu domu o p o d s t a t n ě n í  n á m  
Kaufland a přilehlému Retail Parku s šesti dalšími přiblížila vedoucí Odboru 
obchody. Při procházení tímto chodníkem si jistě správy majetku města Ing. 
leckdo všiml nevyužité travnaté plochy. Právě v těch- Dana Chrenková, stojí v 
to místech vznikl prostor, který bude sloužit odpo- ulici Pod Pilou: „Lavička 
činku například během cest z nákupu a zkrátka ne- stojí na začátku cyklostezky 
přijdou ani neposedné děti. K dispozici jsou zde vy- pro každého, kdo potřebuje 
budovány dvě nové lavičky, dva odpadkové koše, načerpat síly před vstupem 
koš na psí exkrementy a jeden hrací prvek s názvem n e b o  v ý s t u p e m  z  
Pejsek. Odbor správy majetku nezapomněl ani na c y k l o s t e z k y  a  t a k é  
vysázení vhodně zvolené zeleně, které proběhne n a p ř í k l a d  p r o  i n l i n e  
částečně v podzimních měsících a bude na ní v těch- bruslaře, kteří se potřebují 
to místech kladen velký důraz. kvůli přezutí posadit.”      

Podle architektonického plánu, který čítá čtyři Nové prvky ve městě již 
záhony, budou vysázeny například ibišek syrský, mohli zaznamenat také 

 
               JN

ROZŠIŘOVÁNÍ MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE 

RUČNĚ MALOVANÁ MAPA KUTNOHORSKA ZDOBÍ VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ  
Vizitkou měst a vesnic bývají mi-
mo jiné autobusová a vlaková 
nádraží či zastávky. Vždyť ná-
vštěva každého města začíná pro 
cestující hromadnou dopravou 
právě tam. Čisté a útulné prostře-
dí, do kterého vstupují návštěvní-
ci rovnou z dopravního prostřed-
ku, by mělo také poskytovat in-
formace o samotném městě ne-
bo tipy na turisticky zajímavá mís-
ta v nejbližším okolí. Například 
prostřednictvím mapy, která no-
vě zdobí vlakové nádraží.

stezkám, vodním tokům a dalším atraktivním mís-
tům, jež vybízejí k zastavení během výletní cesty. 

Ačkoliv se jedná o jedinou exteriérovu mapu 
podobného druhu ve městě, můžeme narazit na 
dalších deset kopií v místních budovách. Bližší infor-
mace nám sdělila vedoucí odboru školství, kultury a 
památkové péče Bc. Jiřina Kožená: „Další mapy 
jsme umístili na první stupně základních škol, od 
kterých jsme dostali odezvu, že je rády využijí ve výu-
ce vlastivědy. Dále ji naleznete v informačním stře-
disku, ve středisku Mateřské školy Čáslav - Čeplov, 
základní umělecké škole, domě dětí a mládeže a na 
vývěsce u veřejných WC na náměstí.  

První impuls k pořízení mapy vzešel od zlínské 
Jedná se o ručně malovanou společnosti Malované Mapy, s.r.o., která nám pro-

mapu, která představuje město dukt nabídla. Vzhledem k tomu, že jsme o zakoupení 
Čáslav a pomáhá s orientací po podobného informačního panelu, který by lidem 
celém Kutnohorsku. Obsahuje pomohl v orientaci mezi historickými krásami a jiný-
kontakty na turistická informační mi zajímavostmi této oblasti, uvažovali, nabídku 
centra okolních měst, zajímavosti jsme po zvážení dalších okolností rádi přijali.”     
regionu a především ukazuje ces- Součástí dodávky bylo také padesát skládacích 
tu k historickým budovám, roz- map, které město využije jako dárkové předměty 
hlednám, cyklistickým a pěším při různých akcích pořádaných městem.                JN
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V Čáslavském středisku Diakonie Českobratrské 
církve evangelické vyrostl ve čtvrtek 15. září těsně 
před polednem hrad z papíru. Jednalo se o širší akci, 
které se zúčastnilo více středisek Diakonie. 

Stavba hradu z papíru se uskutečnila v rámci 
Dne otevřených dveří. V zahradě Diakonie tak mohli 
hosté navštívit také dobročinný bazar oblečení, 
hraček, knih a dalších předmětů, jehož výtěžek 

Materiálem pro výstavbu hradu se klientům následně poslouží pro další činnost čáslavské 
střediska Diakonie staly balíky kancelářského pobočky Diakonie. 
papíru, který pro tyto účely uvedené charitativní „Děkujeme všem lidem i společnostem, kteří 
organizaci věnovaly jak soukromé osoby, tak i firmy. do naší sbírky přispěli. Konkrétně se jedná o 

„Mezi sponzory jsou například rodiny našich společnost Billa, Církevní gymnázium v Kutné Hoře, 
klientů či přátelé střediska. Jsou zde ale také dary společnost Josef Rajdl, farní sbor ČCE v Čáslavi, 
od místních firem i od organizací z jiných měst,“ společnost Rubest, pánové Zdeněk Kupka a Daniel 
přiblížila jedna z organizátorek akce, jejímž cílem Štrobl, Jelínkovi, Holubovi, Zemanovi, Štěpánovi, 
bylo získat papír pro další činnost Diakonie. Perclovi a Férovi. Veškerý darovaný materiál bude 

„Tato akce je pořádána hned v několika využit pro dobrou věc. Jsme velmi rádi, že je 
střediscích v různých městech a získané balíky pamatováno na lidi, kteří potřebují naši pomoc.“ 
papíru budou následně spravedlivě rozděleny,“ dodala organizátorka akce. 
doplnila s tím, že bude použit jak pro aktivity  Někteří přispěvatelé si dokonce přáli zůstat v 
klientů Diakonie, tak i pro nezbytné kancelářské anonymitě. Jejich jména se tedy nikde neobjeví, 
úkony, bez nichž by chod takové společnosti nebyl nicméně dík nás všech samozřejmě patří i jim.  
možný. zn 

LIDÉ PŘISPĚLI NA DOBROU VĚC

Děti se musí již od nejútlejšího věku učit mnoha 
dovednostem, musí jim být ale vštěpovány také 
základy chování, jimiž se mají řídit nejen ve školce, 
ve škole, ale po celý svůj další život. 

Mezi takové zásady patří bezesporu také 
ohleduplnost vůči svému okolí. Jak ale děti učit 
například potřebě udržovat pořádek nejen doma, 
ale také na veřejných prostranstvích, když jen 
procházka kolem školky s sebou nese riziko hraničící 
s jistotou, že si alespoň jedno z nich přinese na 
botičce nechtěný suvenýr...

Upozornění, prosby, vyhláška, kontroly - vše již 
bylo napsáno, je průběžně sledováno, majitelé psů 
jsou neustále oslovováni prostřednictvím novin, 
osobně i na internetu, aby po svých miláčcích 
uklízeli. Bohužel, jak dokazuje například právě 
chodník, lemující čeplovské středisko zdejší mateř-
ské školy, někteří lidé jsou zkrátka nepoučitelní. 
Proto - nebo snad lépe řečeno i přesto - znovu 
žádáme každého, kdo jde se svým psem na procház-
ku, aby se choval ohleduplně k ostatním a po svém 
čtyřnohém příteli uklidil. Psi to sami opravdu 
nezvládnou.                                                                zn

NAUČÍ SE KONEČNĚ PSI 
PO SOBĚ UKLÍZET?

NOVÁ KERAMICKÁ DÍLNA PRO KROUŽKY DDM
Ve čtvrtek 15. září byla slavnostně  otevřena nová 
keramická dílna v budově rekonstruovaného hotelu 
Grand. Akce se mimo vedení a pracovníků zdejšího 
domu dětí a mládeže, jemuž bude dílna sloužit, 
zúčastnil také starosta města, inženýr Jaromír 
Strnad, a bývalý místostarosta města a současný 
náměstek ministra průmyslu a obchodu, inženýr Jiří 
Havlíček a mnozí další obyvatelé Čáslavi, kteří měli 
zájem si nové prostory prohlédnout.  

hned jedenácti kroužkům keramiky pro děti a ní možnost nahlédnout nejen do prostor samotné 
mladé lidi různého věku, od těch nejmenších až po dílny, ale i do všech ostatních místností, které 
středoškoláky. Dále připomněla, že nová keramická budou dětem, jež sem mají docházet, stejně jako 
dílna nebude sloužit pouze pravidelné činnosti zaměstnancům DDM, poskytovat odpovídající 
zájmových kroužků, ale umožní pořádání takových zázemí.                                                                        
akcí, jako jsou oblíbená keramická 
odpoledne či dopoledne, poslou-
ží pro tímto směrem zaměřené 
akce pro dospělé a tak dále. 

„Vhodné prostory pro keramickou dílnu jsme „Jsem rád, že se po mnoha le-
hledali několik let. Našlo se několik objektů, ale tech hledání podařilo zajistit 
vždy se objevil nějaký zádrhel,“ konstatovala v vhodné prostory pro činnost 
úvodním proslovu ředitelka DDM Čáslav paní Iva těchto kroužků,“ doplnil ve svém 
Hýblová s tím, že nové prostory umožní činnost vystoupení starosta města, inže-

nýr Jaromír Strnad, který vyzdvihl 
přínos inženýra Jiřího Havlíčka, 
který se ve funkci místostarosty 
města touto problematikou in-
tenzivně zabýval. 

V dalším programu slavnost-
ního otevření měli všichni přítom-

zn
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V dnešní hektické době má mobilní telefon takřka 
každý a komunikace přes mobilní telefony se stala 
pro mnohé z nás každodenní rutinou. Prostřednic-
tvím mobilních telefonů sdělujeme velké množství 
informací a mnohdy nám nedochází, že tyto infor-
mace mohou být později i přes náš nesouhlas po-
užity. Důležité je i vědět, zda a kdy můžeme pořídit 
záznam soukromého hovoru.

Nejznámějším zachycením telefonické komuni-
kace je odposlech, který umožňuje orgánům čin-
ným v trestním řízení pomocí zásahu do ústavního 
práva na ochranu soukromí a důvěrnosti soukromé 
komunikace prověřit, zda byly spáchány některé zá-
važné trestné činy či nikoliv. V praxi ovšem dochází k 
odposlechům bez splnění zákonem požadovaných 
podmínek a bez dostatečného odůvodnění.

Odposlech může nařídit soudce v případě, kdy 
je vedeno trestní řízení pro podezření, že byl spá-
chán závažný trestný čin a za podmínky, že lze dů-
vodně předpokládat, že jím budou získány význam-
né skutečnosti pro trestní řízení a nelze-li sledova-
ného účelu dosáhnout jinak. Následný příkaz k od-
poslechu musí být odůvodněn tak, aby bylo zřejmé, 
proč má soud za to, že tyto podmínky jsou splněny. 

Nařídit odposlech jde jen na určitou dobu, kte-
rou lze prodloužit. Odposlech provádějící policejní 
orgán má pak povinnost průběžně vyhodnocovat, 
zda i nadále trvají důvody, které vedly k vydání pří-
kazu k odposlechu, netrvají-li je nutno odposlech o-
kamžitě ukončit. Aby byl odposlech následně pou-
žitelný v trestním řízení, musí být splněny všechny 
zákonem stanovené podmínky pro jeho pořízení.

U soukromých telefonických hovorů platí, že 
volající svým telefonátem, nedá-li výslovně najevo 
jinak, uděluje adresátovi hovoru souhlas s poříze-
ním záznamu hovoru. Ohledně nahrávání telefonní-
ho hovoru jako volající soudy dovodily, že je toto 
přípustné v případech, kdy je tajné pořízení audio-
záznamu rozhovoru součástí obrany oběti trestné-
ho činu proti pachateli nebo jde-li o způsob dosaže-
ní právní ochrany pro výrazně slabší stranu význam-
ného občanskoprávního, zejména pracovněprávní-
ho sporu. Zásah do práva na soukromí osoby, jejíž 
mluvený projev je bez jejího vědomí zaznamenán, 
je zde ospravedlněn zájmem na ochraně slabší stra-
ny právního vztahu, jíž hrozí závažná újma. 

V případě, že budete potřebovat pomoci s na-
depsanou problematikou, rádi Vám jako právníci, 
kteří mají v těchto věcech zkušenosti, poradíme.

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

Mgr. Bc. Tomáš Flögel

DO TELEFONU OPATRNĚ…

Těsně před koncem prázdnin zaměstnal zdejší 
městské policisty, příslušníky Policie České 
republiky i další odborníky nález munice z první 
světové války. Ačkoliv šlo o tak zvanou tříštivo-
trhavou dělostřeleckou střelu, nedošlo při mani-
pulaci s ní k žádnému problému ani zranění nikoho 
z přítomných. 

nu,“ informoval pan Miroslav Bíža, který dodal, že 
ačkoliv zde zmiňovaná munice ležela přibližně sto 
let, při běžném využívání areálu nikomu žádné 
riziko nehrozilo. „Nález byl učiněn v hloubce více 
než sedmdesáti centimetrů pod povrchem, tedy již 
v nezámrzné hloubce, kde nehrozí ani pohyby půdy 
vlivem teplotních změn. Pokud by tedy nalezená 

„K nálezu jsme byli přivoláni krátce před střela zůstala v zemi i nadále, nebyla by podle 
sedmnáctou hodinou dne 29. srpna,“ popsal vyjádření odborníka nebezpečná.                           
zástupce velitele čáslavských 
městských policistů pan Miroslav 
Bíža. Místo nálezu bylo ohraniče-
no bezpečnostní páskou a s muni-
cí následně manipuloval přivola-
ný pyrotechnik Policie České re-
publiky. Střelu o průměru přibliž-
ně deseti centimetrů a dvojná-
sobné délce byla po důkladném 
prozkoumání a za odpovídajících 
bezpečnostních opatření odve-
zena do Milovic k odborné likvi-
daci. 

„Střela byla nalezena při 
výkopových pracích, souvisejí-
cích se stavbou zimního stadio-

zn

NÁLEZ MUNICE Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

„DROBNOST“, KTERÁ POTĚŠÍ
Možná jste si všimli, možná ne... Vlastně pravděpo-
dobně ne. O čem je řeč? O drobné úpravě pro-
stranství před vchodem do budovy zdejšího Kina 
Miloše Formana. 

uvedení snímku v kinech. 
„Každý titul je zastoupen jednou dlažební 

kostkou. Výjimku tvoří Dobře placená procházka, 
která je zde zastoupena jak v podobě původního 

Změnu, která proběhla v době letních prázdnin, snímku z roku 1966, tak i záznamu divadelního 
bychom zbytečně hledali na fasádě kina či na představení z roku 2009,“ doplnila paní Eva Al-
vývěsní tabuli. Nejde ani o nový mobiliář, žádné brechtová. 
lákavé barvy, sochy nebo další na první pohled „S čáslavským divadlem spolupracuji již delší 
zřejmé změny. Novinku je třeba hledat na zemi, dobu,“ konstatovala architektka Radka Neumanová 
přímo v dlažbě, kterou je tato část města kryta. z architektonické kanceláře Burian - Křivinka, 

„Mezi dlažební kostky, z nichž některé byly z autorka návrhu této připomínky díla Miloše 
důvodu této úpravy vyjmuty, byly vsazeny speciální Formana. „Jsem ráda, že se podařilo záměr zreali-
dlaždice, imitující svým tvarem i barvou běžné zovat, že se na tuto akci našly finanční prostředky. O 
dlažební kostky. Rozdíl je však pro pozorné obyvate- výrobu se pak postarala zdejší slévárna Losenický,“ 
le města určitě patrný,“ přiblížila podstatu novinky dodala inženýrka Neumanová, která má z výsledné 
ředitelka Dusíkova divadla, paní Eva Albrechtová. podoby svého návrhu radost. 

„Na každé ze sedmnácti nově zasazených „Miloš Forman je jeden z nejvýznamnějších 
´dlažebních kostek´ je možné najít název jednoho z místních rodáků. Vzhledem k této skutečnosti jsme 
vynikajících filmů, pod nimiž je jako režisér pode- chtěli jeho osobu a dílo připomenout. Tato forma se 
psán čáslavský rodák Miloš Forman. Mimo názvu nám jevila jako zvláštní a zajímavá - navíc má kouzlo 
filmu na každé z destiček najdeme také rok prvního hledání a radosti z každé další objevené kostky. 

Procházka na místo, 
kde mohou děti objevo-
vat názvy filmů, které 
díky skvělé práci jed-
noho z Čáslaváků vešly 
do dějin nejen české 
kinematografie, se mů-
že stát vhodným námě-
tem také pro doplnění 
výuky na základních 
školách,“vysvětlila pod-
statu záměru ředitelka 
zdejšího divadla. 

Vydáte se tedy i Vy 
objevovat další zajíma-
vé drobnosti města, kte-
ré možná znáte méně, 
než myslíte?                  zn
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NOVÉ PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY MĚSTA 
JSOU K DISPOZICI V INFORMAČNÍM STŘEDISKU

Turisté, ale i obyvatelé zajímavých míst, se rádi 
pochlubí upomínkovými předměty či dalšími 
materiály, které připomínají navštívené lokality  
nebo i města, ve kterých žijí a k nimž mají blízký 
vztah. Protože i Čáslav je jedním z takových míst, 
bylo v nedávné době rozhodnuto o vydání nové 
kolekce samolepek a dalších materiálů, které 
odkazují na krásu našeho města.

mají podobu kreseb nebo akvarelů z dílny pana 
Karla Stolaře. Na jejich vydávání město spolupra-
cuje s nakladatelstvím Leon. 

Obdobné propagační a dárkové předměty 
vydávají různá města a vždy je o ně velký zájem. Se 
stejnou situací se setkáváme také v Čáslavi. Je vidět, 
že lidé mají svoje město rádi a hlásí se hrdě ke 
svému bydlišti. Také kalendáře, které město vydalo 

„V informačním středisku na náměstí Jana Žižky například v minulém roce, sklidily velký úspěch. Lze 
z Trocnova jsou nyní k dispozici nové samolepky s proto předpokládat, že ani tato série nebude 
logem našeho města,“ upozornila vedoucí odboru výjimkou.                                                                     
školství, kultury a památkové péče zdejšího 
městského úřadu, paní Bc. Jiřina Kožená. 

Některé z motivů nechal zpracovat právě 
uvedený odbor městského úřadu, na podobném 
záměru pak také pracovali zaměstnanci zdejšího 
městského muzea. „Pokud jste patriotem města 
Čáslavě, můžete svůj postoj k městu vyjádřit 
zakoupením samolepky s logem města,“ vyzvala k 
propagaci Čáslavi ředitelka městského muzea, paní 
Soňa Dedíková. „Samolepky můžete vylepit na své 
auto a hrdě se tak hlásit ke svému městu, kde 
žijete,“ doplnila. 

Mimo již dostupných samolepek různých barev 
a tvarů je v přípravě také kalendář s dobovými 
motivy Čáslavi na rok 2017. Také ten bude možné 
zakoupit v informačním středisku na Žižkově 
náměstí spolu s dalšími předměty, mezi které patří 
například dárkové bloky, magnety či pohlednice. Ty 

zn
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HÁDKA V MÍSTNÍ UBYTOVNĚ

KRÁDEŽ SOUČÁSTEK Z ODSTAVENÉHO AUTOMOBILU

  Dne 3. září čtvrt hodiny před osmou hodinou 
ranní na Nám. J. Ž. z Trocnova, před bývalým hotelem Bílý kůň, byla slyšena rá-
na. Shodou okolností ji zaslechli i strážníci městské polici, kteří v tu dobu prová-
děli pravidelnou hlídku. Ihned se vydali k inkriminovanému místu a po cestě 
dostali ze služebny hlášení o přijetí oznámení, že někdo vyhodil z okna ubytov-
ny plastovou láhev plnou piva, a že je zároveň z tohoto okna slyšet hlasitý křik. 

Hlídka při příchodu na místo ve vestibulu budovy potkala ženu, která se cho-
vala nepříčetně a zjevně byla pod vlivem alkoholu. Po vyzvání policistů, aby 
upustila svého protiprávního jednání, byla situace zklidněna. Sdělila, že se pohá-
dala se svým přítelem. Vzhledem ke strachu ze svého partnera, žena požádala 
policisty o doprovod na pokoj. Strážníci v místnosti spatřili nepořádek způsobe-
ný hádkou a muže, na kterého zmiňovaná začala opět hlasitě křičet. Ten MP 
Čáslav sdělil, že láhev vyhodil z okna on. Žena si po chvíli dobrovolně sbalila své 
osobní věci a ubytovnu bez dalších komplikací opustila. Muž byl pozván na slu-
žebnu městské policie k podání vysvětlení.

 Stálá služba městské 
policie si přes kamerový systém všimla dvou mužů podezřele se pohybujících v 
ulici Za Rybníkem na parkovišti u fotbalového hřiště, v bezprostřední blízkosti 
dvou zaparkovaných motorových vozidel. Jedním automobilem mladíci přijeli a 
druhé z automobilů bylo v tomto místě odstaveno majitelem vozu před pěti 
dny jako nepojízdné. 

Mladíci při příjezdu hlídky na parkoviště stáli u otevřené kapoty odstavené-
ho vozu. Ačkoliv hlídka dobře věděla, komu patří, zeptala se mladíků kdo je jeho 
majitelem. Jeden z nich odpověděl, že patří kamarádovi a oni mu na jeho žádost 
přijeli pro nějaké díly. K odvozu měli již připravenou autobaterii, světla, zadní 
křídlo a znak Alfa Romeo.
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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

Druhá otázka již podezřelé zahnala do kouta. Na dotaz, jak se zmiňovaný 
kamarád jmenuje, museli s pravdou ven. Mladíkům se podařilo dostat do vozu 
a snažili se odcizit součástky pro vlastní potřebu.   

 Téměř osmdesátiletá žena 
na policii ohlásila pravděpodobnou krádež peněžní hotovosti. Hlídka při vyšet-
řování zjistila, že ji doma půl hodiny po poledni navštívil mladík ve věku okolo 
dvaceti pěti let, který se představil jako zaměstnanec VHS. Řekl, že jde odečíst 
vodoměr. Žena muže pustila do domu a ten po údajném odečtu odešel. Po chví-
li se však do bytu vrátil. Podezřelý požadoval vyplatit hotovost ve výši 1 000 ko-
run, protože odečet podle jeho slov nesouhlasil. Když důvěřivá žena chtěla část-
ku zaplatit, dotyčný nakonec řekl, že došlo k omylu, a že hotovost nechce. Po 
jeho odchodu seniorka zjistila, že ji chybí peněženka, kde měla 10 000 korun. 
Případ prošetřuje Obvodní oddělení PČR Čáslav.

Policie doporučuje, aby lidé cizí neohlášené návštěvy nevpouštěli do bytu a 
v případech podobného rázu po zaměstnancích firem požadovali například  
průkaz potvrzující zastupování společnosti.

Na služebnu městské policie bylo oznáme-
no mužem z Koželuh, že k němu domů přišla žena, o kterou má strach, protože 
její chování naznačuje tomu, že je pod silným vlivem drog. Na místě se nacházel 
oznamovatel s dotyčnou. Vzhledem ke zmatečnému chování a špatnému psy-
chickému stavu ženy, která hlídce sdělila, že již tři dny nespala, přičemž požívala 
pervitin, byla přivolána rychlá záchranná služba. Dotyčná působila ustrašeně a 
trpěla halucinacemi. V místnosti viděla další bytost.

Po příjezdu rychlé záchranné služby byla provedena dechová zkouška na 
alkohol s negativním výsledkem. Z důvodu akutní intoxikace omamnými a psy-
chotropními látkami bylo rozhodnuto o převozu na interní oddělení Městké 
nemocnice Čáslav.

ŽENĚ Z BYTU ZMIZELA VYSOKÁ PENĚŽNÍ ČÁSTKA

AKUTNÍ INTOXIKACE DROGAMI 

Důležitá telefonní čísla

Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

KAPESNÍ KRÁDEŽE

Znovu opakovaně a důrazně upozorňujeme: 

 V minulosti jsme již opakovaně informovali o množení 
kapesních krádeží v obchodních domech, navzdory prováděné prevenci (novi-
nové články, rozhlas, varovné relace v obchodních domech), došlo v Kutné Ho-
ře ke dvěma takovým případům.

V prvním případě o mobilní telefon v hodnotě šesti tisíc korun přišla pěta-
dvacetiletá žena. Zloděj využil její nepozornosti a 11. září 2016 jí v nestřeženém 
okamžiku sebral telefon z tašky, kterou měla umístěnou pod řídítky na kočárku. 

Další se stal ve středu 7. září 2016. O svou peněženku s platební kartou, 
osobními doklady a penězi přišla pětatřicetiletá žena. I v tomto případě zloděj 
využil její nepozornosti a v nestřeženém okamžiku jí sebral peněženku z poo-
tevřené tašky, kterou měla poškozená při sobě. 

Kapsáři vyhledávají místa, kde 
se pohybuje větší množství lidí. Využívají nepozornosti lidí a nedbalého zachá-
zení s majetkem a osobními doklady. Samotná krádež bývá bleskově rychlá a 
předem pečlivě nacvičená. Kapsáři kradou tak dokonale a nepozorovaně, že se 
okradený o chybějících dokladech či peněžence dozví často až mnohem pozdě-
ji a zcela na jiném místě, než ke krádeži došlo. O pachateli a jeho popisu nemá 
obvykle ani potuchy. Jak se tedy chovat, abyste se nestali obětí kapesních zlo-
dějů?

- muži, vše důležité noste v náprsních, popř. uzavíratelných kapsách, nikoli 
v zadních kapsách u kalhot,

- ženy, nenechávejte peněženku a jiné cennosti navrchu tašek či kabelek,
- nenoste své osobní doklady v peněžence,
- nemějte při sobě větší finanční hotovost,
- čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte zásadně odděle-

ně od samotné karty,
- v případě krádeže platební karty okamžitě volejte pobočku banky, krádež 

oznamte a kartu zablokujte,
- zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu,
- tašky, batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti nenoste na zádech, 

kam nevidíte,
- ženy, noste kabelku pokud možno u těla a využijte různá zapínání a zdrho-

vadla,
- uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního koše, mějte jej stále na 

očích!
- nenechávejte v restauracích svá zavazadla a oblečení bez kontroly, ani 

jdete-li jen k baru či na toaletu,
- při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, zava-

zadla stále na očích!

Někteří kapsáři maskují svou rychlou ruku bundou, kterou mají přes ni ho-
zenou. Stanete-li se svědky kapesní krádeže, neváhejte s pomocí spoluobča-
nům, například podání svědectví policii ČR.



     JAK SE CHRÁNIT PŘED OKRADENÍM

     JAK ZABEZPEČIT MAJETEK

     JAK SE VYHNOUT PODVODU

     JAK PŘEDCHÁZET RIZIKU NAPADENÍ

· Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte · Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných 
se co nejrychleji dostat na místo, kde je nějaký příslušníků, natož cizích lidí, k podpisu závažných 

· Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené obchod nebo více lidí, mezi nimiž budete bezpeč- dokumentů např. k převedení bytu, domu nebo 
tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik nější. chaty nebo poskytnutí peněžních půjček. Vše si v 
peněz, kolik skutečně potřebujete. · Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když v klidu a pečlivě promyslete. 
· Peněženku uložte na dno nebo do spodní části blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by vás uslyšet někdo · Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s 
kabelky nebo nákupní tašky. za rohem a přispěchat na pomoc. právníkem, nechte si poradit od dalších věrohod-
· Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte · V případě nutnosti můžete pro svou ochranu ných osob. Většina institucí a nevládních organizací, 
viset na zádech, ale mějte ji stále na očích a chraňte použít sprej (deodorant, lak na vlasy nebo slzný která poskytuje pomoc seniorům, nabízí i bezplat-
ji rukama na boku nebo na břiše. plyn), který nosíte v tašce či kabelce. Pachatele tím nou právní poradnu. 
· Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na překvapíte, možná i odradíte a sami tak hlavně 
police a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji získáte čas na přivolání pomoci. Spuštění vašeho 
neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla, osobního alarmu může útočníka vylekat a přimět 
restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech. ho k útěku. · Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna vždy, 
· Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice · Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce když opouštíte domácnost, i když jdete třeba jen na 
nahrává zlodějům a okradení může proběhnout bez hromadné dopravy, především v časně ranních chvíli k sousedce nebo na krátký nákup. Pootevřená 
povšimnutí. nebo pozdně večerních hodinách. balkónová okna nebo větrací okénka jsou pro 
· Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte své · V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co zloděje-bytaře velkým lákadlem. Venkovní, bytové i 
příruční zavazadlo pořád pod kontrolou. nejblíže k řidiči. Jeho blízkost může případného balkónové dveře v noci zamykejte, i když jste doma. 
· Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující lupiče od zlého úmyslu odradit nebo vám v případě · Bezpečnost bytu zvýšíte instalací bezpečnostních 
a nenechávejte svá zavazadla bez dozoru. obtěžování či napadení řidič rychleji pomůže. dveří nebo různých mechanických zábranných 
· Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukro- prostředků jako jsou např. bezpečnostní štít a 
mí. Dávejte pozor, jestli vás někdo nesleduje příliš profilová cylindrická vložka, vrchní přídavný zámek, 
zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank či příčná a celoplošná dveřní závora, pojistka dveřních 
spořitelen je spolehlivější. Na ulici vybírejte peníze · Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se závěsů jako zábrana proti vysazení dveří. 
za asistence někoho, koho znáte a důvěřujete mu. dostali k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho · Okna lze opatřit různými typy mříží apod. Moderní 
· Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami bytu a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají technika nabízí také využití domácího videotelefo-
nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, řadu způsobů jak vás okrást. nu s elektromechanickým ovládáním vstupních 
neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům. · Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího dveří (např. u rodinných domků, v nové panelové 

nevpouštějte do svého bytu. výstavbě). 
· Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za · Opouštíte-li byt nebo dům na delší čas (např. 
nimi. jedete na chatu nebo rekreaci), nezatahujte rolety a 

· Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvět- · Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám žaluzie, nevypínejte přívod elektřiny. Snažte se 
leným místům. Choďte raději hlavními ulicemi. umožní dobře si návštěvníka prohlédnout, Instaluj- udržovat dojem, že jste stále přítomni. Vhodná je 
· Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni te si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží výpomoc mezi sousedy, mohou vám byt kontrolo-
směrem od ulice, aby vám ji z vozovky nemohl dveře jen pootevřené. Některé věci tak můžete vat a pravidelně vybírat schránku. 
někdo vytrhnout a ukrást. vyřídit bezpečněji. · Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, 
· Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za · Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb které podle nastavení rozsvítí světla, zapne rozhla-
každou cenu. Zdraví nebo dokonce život jsou (odečet plynu apod.) nechte si předložit jeho sový přijímač, televizi apod. Opět tak vytváříte 
cennější než peníze! služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad zdání, že jste doma. 
· Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V · Pro případ, že byste přesto byli vykradeni, je 
kde by mohl číhat případný pachatel a mohl by vás případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že vhodné mít vyfotografovány cenné věci, sepsána 
vtáhnout dovnitř. o nabízenou službu nestojíte. výrobní čísla apod. Tyto informace pomohou policii 
· Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a · Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. v pátrání a usnadní vaše jednání s pojišťovnami při 
nevcházejte tam s někým neznámým. Také ve Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných likvidaci pojistné události. 
výtahu nejezděte s někým, koho neznáte. Radši koupí odmítejte - v naprosté většině jde o podvod. · Stejně postupujte i u zabezpečení rekreačních 
počkejte na výtah prázdný. · Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě. Napiště obydlí. 
· Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými si jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá jejich · Nezapomínejte zamykat svůj automobil. Můžete 
lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota pomoc nejrychlejší. ho vybavit přídavným zařízením pro uzamčení 
"pomocníka" může být jen záminkou k tomu, aby se · Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) řadící páky nebo volantu. Je možné si opatřit i 
dostal do vašeho bytu a tam vás okradl třeba i za mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli co elektronické alarmy či imobilizéry zapalování. 
použití násilí. nejrychleji přivolat pomoc.                                                                                  mvcr

ANI SENIOŘI NEJSOU BEZBRANNÍ
JE ALE TŘEBA DODRŽOVAT NĚKTERÁ PRAVIDLA...

I přes veškerá varování a informace o problémech, které může především seniorům (ale určitě nejen jim) 
přivodit přílišná důvěřivost nebo neopatrnost, se bohužel stále setkáváme s případy, kdy dojde k okradení 
či obelhání lidí, jež jsou odkázáni na pomoc okolí nebo se v současném světě hůře orientují. Nemělo by se 
to stávat, ale praxe je jiná. 

Snad každý z nás se někdy dostal do situace, kdy musel řešit problém, s nímž si jen stěží věděl rady. 
Takové případy nás pak mohou dovést k větší důvěřivosti vůči ostatním - musíme se zkrátka spolehnout na 
to, že jejich rady a informace budou správné a náš problém pomohou vyřešit. Právě na takové momenty 
ale mohou čekat také podvodníci, kteří dokáží nerozhodnosti a bezmoci ostatních mistrně využívat. Proč 
to dělají je jasné - z touhy po vlastním prospěchu neváhají zradit druhého. 

I proti takovému jednání se ale můžeme poměrně účinně bránit. Jen je třeba si neustále uvědomovat, 
že ne vše, co slyšíme, musí být pravda, že ne každý, kdo nabízí pomoc, myslí svoje slova upřímně. Pokud 
budeme navíc dodržovat některé níže popsané zásady, můžeme se mnoha nepříjemným situacím 
vyhnout. 
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    Stejně jako v minulých letech, i tentokrát byli 
mladí chovatelé na své olympiádě úspěšní. Ve 
školním roce 2015-16 proběhlo okresní kolo Olym-
piády mladých chovatelů již 29. 4. 2016, tradičně na 
Domově mládeže Střední zemědělské školy v Čás-
lavi. Všichni úspěšní řešitelé postoupili do ce-
lostátního kola, které se letos uskutečnilo 10. -14. 8. 
v Rumburku. 

V rekreačním středisku „V Zátiší“ v ulici Na 
Poustce se sjelo celkem 88 soutěžících z celé 
republiky. Soutěžilo se tradičně v 11 odbornostech 
k nimž patří: chov králíků, drůbeže, holubů, 
okrasného ptactva, psů, koček, drobných hlodavců, 
ovcí a koz, kožešinových zvířat a také akvaristika a 
teraristika.Výkony soutěžících hodnotilo deset 
tříčlenných komisí složených z předních odborníků 
ČSCH.    

Vedle vlastní soutěže, kterou představovalo 
hodnocení písemné práce, odborný test, poznávání 
plemen či druhů zvířat a odborný pohovor, se našel 
samozřejmě čas i na doprovodný program. Jeho 

Štípek Daniel           4. místo prvních místech. To ale pochopitelně u všech nelze. obsahem bylo především poznávání Šluknovského 
 Žákyně SZeŠ Veronika Krbcová postoupila v Proto je celostátní kolo hlavně zkušenost, která se výběžku. Účastníci tak měli v programu zahrnutou i 

oboru chov králíků do Mezinárodního kola v Žilině, bude hodit v příštích letech, ale i v dalším životě. Tak prohlídku Rumburské lorety, návštěvu nedalekého 
které se uskutečnilo v termínu 26.-28.8. a zde ze soutěžících postupně vyrostou zkušení města Neugersdorfu či Motýlího domu v Jonsdorfu 
obsadila krásné 2. místo. Tímto finálem skončil chovatelé, lidé mající svůj koníček, kterým aktivně v SRN, prohlídku Krásné Lípy a Domu Českého 
letošní ročník Olympiády mladých chovatelů.   naplní svůj volný čas.Švýcarska a sportoviště ČŠ i některé blízké lokality 

Pořadatelé a účastníci tímto zároveň děkují Příští ročník OMCH bude vyhlášen koncem NP ČŠ. Většina účastníků absolvovala i výlet do ZOO 
Městskému úřadu Čáslav a SRPŠ při SZeŠ Čáslav za roku. Vrcholem soutěže bude mezinárodní finále, v Děčíně. Velký zájem byl i o ukázku králičího hopu a 
poskytnutý příspěvek, bez něhož by tato akce byla které se uskuteční  opět v srpnu, pravděpodobně v přednášku veterinární lékařky týkající se etologie 
pro řadu soutěžících finančně nedostupná. Domažlicích. Soutěžit se bude opět ve dvou zvířat. Na závěr akce se všichni dobře pobavili na 

Co říci na závěr? Nás všechny spojuje společný věkových kategoriích - od 6 do 14 let a od 15 do 18 diskotéce. 
zájem – chov různých druhů zvířat. Provází jej let (včetně). Okresy Kutná Hora a Kolín reprezentovalo 
úspěchy, ale i nezdary tak, jako tomu obecně v Případní zájemci najdou další informace o celkem 10 soutěžících, z toho 8 studentů SZeŠ 
životě bývá. Aniž si to mnozí uvědomují, tak účast v soutěži na  v sekci mladí chovatelé, Čáslav. Jeden z žáků SZeŠ soutěžil dokonce ve dvou 
olympiádě je velice dobrou průpravou pro život. nebo se mohou přihlásit přímo u autorky článku, odbornostech. 
Chov zvířat je o odpovědnosti za živé tvory, kteří která je pověřena pořádáním soutěže, na tel.: 
nám přinášejí radost a uspokojení. 732266935, popř. mailem . A zde jsou výsledky naší výpravy:

Soutěž, a tou olympiáda je, především Okresní kolo probíhá tradičně ve Střední Chov ovcí a koz: Strašil Michal 2. místo
znamená, že každý účastník alespoň v koutku duše zemědělské škole v Čáslavi. Soutěžit může každý, Chov psů: Kasal David 2. místo
doufá, že vyhraje, nebo se alespoň umístí na kdo splňuje věkový limit, tj. maximálně dosažení18 Komberec Josef   3. místo

Mayerová Eliška       4. místo
Chov králíků: Krbcová Veronika 1. místo

Komberec Josef      4. místo
Chov holubů: Hamsa Lukáš           2. místo
Chov akvarijních ryb:

Husák Ondřej          3. místo
Chov drobných hlodavců:

Štípková Dana        4. místo
Žaloudková Iveta    5. místo

Chov ušlechtilých koček ( 1.kat.)

www.cschdz.eu

novackova@centrum.cz

MLADÍ CHOVATELÉ BYLI OPĚT ÚSPĚŠNÍ

ZŠ Čáslav, Masarykova ul. v uplynulém školním roce 
opět zvítězila v soutěži firmy Recycling a. s., které se 
zúčastnilo 13 základních škol regionu. Žáci 
odevzdali  44 338,5 kg starého papíru a železa  a 
předstihli tak ZŠ Třemošnici i ZŠ Bojanov. Z 10 
nejlepších sběračů soutěže jich bylo 7 z naší školy: 
Daniel Stýblo (3 880 kg), Zdeněk Vávra (2 390 kg), 
Kristýna Rusnáková (2 201 kg), Kateřina Rusnáková 
(2 198 kg), Anna Pernikářová (1 970 kg), David 
Fikáček (1 689kg) a Patrik Šulc (1 259 kg). Nejlepší 
třídní kolektivy i jednotlivci byli v závěru školního 
roku odměněni Radou rodičů i zástupci firmy. 

Milan Valtr

VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽI 
FIRMY RECYCLING
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V jarních měsících informovaly Čáslavské noviny o 
připravovaném projektu rozsáhlé revitalizace 
zeleně. Ten byl ostatně představen také na 
jednom z letošních zasedání městského 
zastupitelstva. Ačkoliv by se mohlo zdát, že se 
prozatím nic neděje, opak je pravdou. Neustále 
probíhají přípravné práce a snaha o získání 
dotačních finančních prostředků, bez nichž by 
bylo jen velmi složité takovou akci zrealizovat. 

většinou navíc s nejistým výsledkem. V současné 
době se tedy nacházíme ve fázi schvalování 
žádosti, podané městem právě do tohoto 
programu. Je třeba nejprve beze zbytku splnit 
veškeré požadavky a náležitosti a potom čekat na 
průběh hned několika kontrol a hlavně na konečné 
rozhodnutí. 

Nyní již víme, že první kolo - kontrola 
formálních náležitostí - proběhlo bez větších 

Úřední postup, který je třeba před zahájením problémů a naše žádost postoupila do dalšího 
konkrétních prací na tomto projektu absolvovat, řízení, tedy do fáze věcného posuzování,“ nastínila 
je bohužel velmi složitý a také zdlouhavý,“ v krátkosti složitý proces, na jehož konci může být, 
vysvětlila vedoucí odboru správy majetku města, jak doufáme, vydání souhlasu k poskytnutí dotace 
inženýrka Dana Chrenková. Právě ona má právě na čáslavský projekt revitalizace zeleně. 
uvedenou záležitost na starosti. Proto může Termín tohoto rozhodnutí zatím není znám. 
informovat i o dalších krocích, které již byly pro „V průběhu řízení je třeba ještě provádět drob-
budoucí úspěch akce podniknuty. né úpravy v původních plánech, které ale nejsou 

„Pro finančí zajištění tak rozsáhlého záměru pro samotnou realizaci nijak významné,“ doplnila 
bylo třeba požádat o příspěvek z „Operačního inženýrka Chrenková. „Vzhledem k tomu ale určitě 
programu životní prostředí“. Jak již bylo ještě budeme před zahájením vlastní realizace jak 
mnohokrát konstatováno, proces schvalování zastupitele města, tak i zájemce z řad veřejnosti, 
takových žádostí je  velmi složitý a zdlouhavý, informovat o konečné podobě projektu.

PROJEKT ROZSÁLHÉ REVITALIZACE ZELENĚ 
VE MĚSTĚ STÁLE BĚŽÍ



V úterý 13. září se v prostorách Dusíkova divadla 
uskutečnila vernisáž výstavy fotografií autorky, 
která je ve svém oboru známá jako Tereza z Davle. 
Ostatně její pravé příjmení zná, podle slov zasvěce-
ných, jen skutečně úzký okruh známých této 
autorky, jež se ve své tvorbě zaměřuje především na 
krásu ženského těla. 

„

Současně jsou Tereziny fotografie i nesmlouvavou 
pronikavou sondou do podvědomí diváka, sondou 
vyvolávající v něm ozvěnu vlastních tajných příbě-
hů, mnohdy pečlivě skrývaných.

Právě hranice mezi „vnější“ realitou, v níž se 
naše fyzické tělo pohybuje, a napětím vznikajícím z 
doteku a následného průhledu do hlubin opět 
nalezené „andělské duše“ – neboť všechny ženy bez 
ohledu na víry a hlubiny svých duší se na Tereziných 
fotografiích stávají anděly vstupujícími do našeho 

„Stává se skutečnou vzácností v 
dnešním světě přehlceném vizuální-
mi vjemy a zaneseném miliardami 
fotografií, masově produkovaných 
zejména díky cenové dostupnosti a 
snadnému ovládání technických 
prostředků a počítačových progra-
mů, umožňujících bohužel téměř 
komukoli zaznamenat a reproduko-
vat za každých okolností ,,něco“ z 
okolního dění, objevit kvalitní 
fotografii, která by udržela naši 
pozornost déle než jednu vteřinu. 
Fotografie Terezy z Davle svým 
obsahem, výrazem a poetickým 
náhledem patří mezi tvorbu, která 
tuto schopnost má, neboť její 
schopnost vidět překračuje pouhý 

Záštitu nad výstavou, která mapuje plných popis konkrétní pozorované reality a 
dvacet let autorčiny práce, převzal starosta města, zastavení určitého okamžiku v čase.
inženýr Jaromír Strnad. Ten také vyjádřil svoji radost Stěžejním a nosným tématem 
nad tím, že se právě Čáslav stala místem, kde Tereza autorčiny tvorby je ŽENA; prostřed-
z Davle slaví uvedené výročí nejrozsáhlejší přehlíd- nictvím svébytné poetické formy 
kou svého díla. nám otevírá pohled nejen na vnější 

atributy a fysis vybrané modelky, ale 
svým zrakem odkrývá, či lépe řečeno 
naznačuje, i její vnitřní proměny, 
příběhy, tužby a sny. Tereziny foto-
grafie žen vlastně představují 
příběhy a zpodobení nesoucí ve vlastního bytí a myšlení – vyvolává v naší mysli 
svém významu skryté archetypální znaky a symbo- zásadní a elementární podnět, kterým nás autorka 
ly, které autorka vnímavě poodkrývá, analyzuje a přiměje k zastavení a kontemplaci.
opět skládá. Imaginace a intenzívní účinek výsled- Široká výrazová škála různých podob erótu, 
ných fotografických děl jsou tak dány intuitivní, leč něhy, démoničnosti nebo až na hranu jdoucí 

bohatými zkušenostmi smyslné vyzývavosti prochází skrze autorčino vidění 
připravenou a podlože- a objektiv fotoaparátu určitou katarzí a přestává být 
nou skladbou z jemného pouhým prvoplánovým a banálním dráždidlem 
přediva a vrstev vnitř- divákova libida. Vnímavý divák se díky tomu přenáší 
ních psychologických do svého vlastního snu a ocitá se v mýtické a 
hlubin vysoce vnímavě nadpozemské Arkádii, kde v plynoucím tichu 
pozorovaných a fotogra- věčného bezčasí je vše očištěno od křiku a pomíjivé-
fo va nýc h  m o d e l e k ,  ho balastu profánního světa, který autorku, její 
citlivě zasazených do modelky i nás samotné obklopuje a tak často 
prostoru, ve kterém je neúprosně pohlcuje,“ shrnul význam i koncepci 
a u t o r k a  n á s l e d n ě  výstavy a celé autorčiny tvorby Petr Svoboda, 
n e c h á v á  v o l n ě  s e  ředitel Galerie výtvarných umění v Mostě a zároveň 
pohybovat, aby je ve kurátor čáslavské výstavy. 
vhodném okamžiku  Samotnou osobnost Terezy z Davle přiblížil 
zachytila v jejich bezpro- jeden z organizátorů zdejší výstavy, pan David 
střednosti, radosti a Novák.
chvi lkách uvolnění .  „Tereza z Davle, vlastním jménem... ale ne,  

dnešní akce je důkazem, že se tuto vizi daří úspěšně 
naplňovat,“ dodal starosta města. Ten také dále 
poděkoval všem, kteří se na přípravě výstavy 
podíleli, a to zejména panu Kamilu Handlířovi a 
Davidu Novákovi z čáslavského spolku Třiatřicet, 
kurátorovi výstavy a autorovi katalogu, řediteli 
Galerie výtvarných umění v Mostě, panu Petru 
Svobodovi, ředitelce Dusíkova divadla paní Evě 
Albrechtové a za úvodní hudební vystoupení paní 
učitelce Ivě Jeriové a jejím studentkám.    

V úvodu výstavy promluvil mezi 
dalšími také její kurátor, pan Petr 
Svoboda, který se ve své řeči věnoval 
hlavně tvorbě této významné české 
fotografky. 

Chtěl bych využít této příležitosti, popřát 
autorce kromě pevného zdraví také hodně úspě-
chů, a předat jí malý dárek. Jsem rád, že se opět 
podařilo vydat ke zdejší výstavě katalog a doufám, 
že tato tradice bude pokračovat i u dalších podob-
ných akcí,“ konstatoval. „Před čtyřmi lety jsme po 
rozsáhlé modernizaci otevírali tuto krásnou 
divadelní budovu s vizí, že tady mimo jiné vznikne 
reprezentativní prostor, ve kterém se budou konat 
výstavy významných českých umělců. Myslím, že i 

HLUBINY ANDĚLSKÝCH DUŠÍ
V PROSTORÁCH DUSÍKOVA DIVADLA VYSTAVUJE FOTOGRAFKA TEREZA Z DAVLE
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v rámci hry nepátrejme po autorčině příjmení, nout na autorčino příjmení, napsal na plakáty 
které ona sama před mnoha lety nahradila umělec- pouze "Tereza z Davle". Prvním zákazníkem, 
kým pseudonymem - koneckonců, právě tajemství který si koupil několik fotografií, byl tehdejší 
a hra představují dva důležité prvky mnoha jejích provozovatel slavného pražského klubu 
fotografií,“ uvedl David Novák autorku poněkud Bunkr Richard Němčok; brzy na to získala 
tajuplným způsobem, který však vystihuje podstatu Tereza svou první fotografickou zakázku. 
její umělecké tvorby i osobního pohledu.    Slibně se rozbíhající kariéru však přerušil 

„Tereza přišla na svět ve znamení Lva. Z rodných zloděj, který v roce 1998 Tereze a jejím dvěma 
Hořic se s rodiči záhy přestěhovala do povltavské kolegům vykradl ateliér. Kromě fotoaparátů 
Davle, kde vyrůstala obklopena fotografiemi přišla tehdy Tereza o všechny negativy, téměř 
prvorepublikových celebrit; autorem některých z dokončenou zakázku pro časopis Playboy a 
nich byl její dědeček, vyučený fotograf, který jeden veškerý materiál pro připravovanou výstavu v 
čas pracoval i ve filmových ateliérech na Barrando- Berlíně. Policie nakonec pachatele dopadla; 
vě. Od dětství ráda a často kreslila a malovala - tato vypověděl, že odcizené šanony byly příliš těžké, a „Jsem ráda, že mohu svoji retrospektivní výsta-
záliba jí ostatně zůstala dodnes - a je možné, že se tak je hned před ateliérem vyhodil do kontejneru. V vu pořádat právě v Čáslavi. Velmi mě zaujaly pros-
tak po několika generacích projevily geny jejího prvních týdnech si Tereza myslela, že její fotografic- tory dostavby zdejšího Dusíkova divadla, které spíše 
pradědečka, akademického malíře a šéfa výpravy ká dráha jednou provždy skončila. Pak si vypůjčila připomínají galerii. Je to opravdu velmi vhodné pro-
kolínského divadla Františka Víta Blažka. Vystudo- peníze na nový fotoaparát a odcestovala na čtyři středí pro realizaci podobných akcí,“ vyjádřila svoji 
vala střední ekonomickou školu a v osmnácti letech měsíce na Aljašku. Po svém návratu se odstěhovala spokojenost Tereza z Davle, která se k fotografování 
si za peníze, které dostala od babičky, pořídila svůj z Prahy do polabských Kounic a založila rodinu; v aktů dostala, jak sama řekla, vlastně náhodou. 
první fotoaparát. Přestěhovala se do Prahy, kde současnosti žije a tvoří v Českém Krumlově. „Jednou mě moje kamarádka požádala o 
pracovala jako barmanka, recepční nebo asistentka Ve volné tvorbě se od samého počátku své ka- nafocení aktů do soukromého alba. Potom přišly 
v reklamní agentuře. riéry Tereza věnuje prakticky výhradně klasické čer- další a akty fotografuji dodnes. Stalo se to tedy vlas-

Okamžik důležitý pro její kariéru přišel v roce nobílé aranžované fotografii, konkrétně ženskému tně náhodou. Neznamená to ale, že bych nechtěla 
1994, kdy ji kamarádka seznámila s Mungem, portrétu a aktu; až na výjimky při tom spolupracuje fotografovat třeba západy slunce - právě naopak,“ 
pražským bohémem a provozovatelem staroměst- pouze s amatérskými modelkami. Své práce dosud konstatovala s určitou dávkou humoru autorka vy-
ské kavárny a galerie Kamzík, jíž navštěvovala řada prezentovala na více než třiceti samostatných stavených fotografií.  
umělců různých oborů - Michael Rittstein, Jiří výstavách a její fotografie se již řadu let pravidelně Výstava fotografií Terezy z Davle, nazvaná 
Kodet, Bára Štěpánová, Pavel Vrba, Vladimír objevují na titulních stranách časopisů. V roce 2009 příznačně Hlubiny andělských duší, je v prostorách 
Poštulka nebo Ivan Hlas. Mungo uspořádal v roce vydalo nakladatelství Slovart její obsáhlou mono- Dusíkova divadla přístupná až do konce října tohoto 
1996 Tereze první výstavu a mimoděk vymyslel i její grafii nazvanou Feminissimo,“ shrnul David Novák roku.  
umělecký pseudonym - protože si nemohl vzpome- život i okolnosti vzniku autorčina pseudonymu. Z materiálů, dodaných panem D. Novákem     zn
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Nakousl jste první přátelské utkání se Žabono-
sy. Jaký jste z něho měl pocit? A co jste říkal na dru-
hý?

Čeho byste chtěli dosáhnout v letošní sezoně?

Otevření čáslavského zimního stadionu je napláno-
váno na začátek prosince letošního roku. Hokejový 
klub a A-tým mužů jsou však při životě již nyní a napl- Bavme se ještě chvíli o A-týmu. Kdo zastupuje 
no se již prohání po ledě krajské soutěže. Přestože trenérský post?
jsme teprve na začátku letošní sezony a čáslavští 
hokejisté společně nemají mnoho natrénováno, 
první mistrovský zápas a dvě předešlá přátelská 
utkání nasvědčují tomu, že HC Čáslav bude soupe-
řem, kterého se nevyplácí podceňovat. Pro samot- Můžete pohovořit jak hledáte nejmenší zájem-
ný klub budou ale přední příčky tabulky spíše třeš- ce o hokej?
ničkou na dortu. Co je tedy ten nejpodstatnější 
aspekt nové hokejové etapy ve městě? Kdo tvoří 
čáslavský tým a kdo ho vede? Nejen o tom jsme ho-
vořili s předsedou klubu Ing. Viliamem Chrenkou.      

Pane Chrenko, kolik hráčů tvoří tým HC Čáslav? 

S jakou taktikou chcete vstupovat do prvních 
mistrovských zápasů?

Kde se vám podařilo sehnat relativně rychle Kdo bude kapitánem týmu?
celý hokejový tým mužů?

Můžete vyzdvihnout další jména z party čáslav-
ských hokejistů?

Nemůže mít sestavení týmu narychlo špatný 
vliv na pozici v tabulce?

Určitě. Šudoma, Kraučuk, Pomichálek. Ale jme-
novat jen některé asi není fér. Všichni jsou zapáleni 
pro věc a chtějí hrát hezký a účinný hokej. Pro zají-
mavost Milan Pomichálek byl autorem prvního gó-
lu našeho klubu.

Ačkoliv jsme se Žabonosy prohráli 1:2, velmi 
dobrý. Celý tým měl za sebou pouze tři společné 
tréninky. Poslední třetinu tedy hráči moc nestíhali 
po fyzické stránce. Několik hráčů se také ještě šetři-
lo a sbíralo síly až na první mistrovské utkání s Kut-
nou Horou, takže vůbec nenastoupilo. Vezměme v 
potaz také to, že hokejisté Žabonos v loňském roce 
postoupili z krajské soutěže do krajské ligy. S při-
hlédnutím k výše uvedenému nemůžeme být ne-
spokojeni.   

Druhý přátelský zápas s Ledčí nad Sázavou nám 
již přinesl první historické vítězství 8:6.    

V letošní, naší první, sezoně chceme důstojně 
reprezentovat město Čáslav, stabilizovat kádr a ba-
vit diváky. Jestli se podaří něco navíc, to ukáže čas. 
Jsme realisté ale pragmatičtí, a ač si nedáváme ne-
splnitelné cíle, snažit se budeme maximálně, jde o 

Trenérem je Jiří Mlika z Kolína držící trenérskou propagaci hokeje a chceme dokázat, že hokej do 
licenci B. Pan Mlika má dlouholeté zkušenosti nejen Čáslavi patří a má tu své místo. 
jako trenér mládeže, který vychoval pěknou řádku Co nejdříve to bude možné, chceme hlavně za-
hokejistů. Trénoval krajskou ligu juniorů Kutná Ho- čít s tréninkem již vzpomínané mládeže. 
ra, I. ligu juniorů v Kolíně, působil taktéž jako asis-
tent trenéra a trenér týmu dospělých v Kutné Hoře. 
Na vlastní oči jsem se již přesvědčil, že v něm máme V rámci náboru obcházíme školy, tvoříme pro-
garanci kvalitního trenéra nejen dospělých ale i - pagační materiál a vše potřebné zájemci najdou na 
společně s již zmiňovanou pěticí hráčů -  mládeže. A internetových stránkách klubu www.hc-caslav.cz. 
když jsme u mládeže - je připraven realizační tým Jejich trénink začne takřka ihned po otevření stadi-
pro mládež - vedoucí mužstva, sekretář a získali onu v Čáslavi společně s naším přesunem do haly.

V současné době máme registrovaných 20 hrá- jsme pro naši věc i erudovaného odborníka (FTVS 
čů a další dva se zapojili do tréninkového procesu. UK) na suchou a letní přípravu. 

Taktika je zcela v gesci trenéra, tak asi nepře-
Kapitánem mužstva byl zvolen zkušený hokejis- kvapí, že k této otázce se moc vyjadřovat nebudu. 

Byla to „strastiplná“ cesta ale podařilo se. Zá- ta Ladislav Janata Pouze můžu konstatovat, že snahou je hrát aktivní a 
klad úspěchu v tak krátké době postavit tým byl v pro diváky atraktivní hokej.  
tom, že sportovní ředitel klubu Vladimír Muras je 
akceschopný člověk. Spoustu hokejistů osobně zná 
a vzhledem k tomu, že oni znají jeho, „jdou za ním“, 
protože v něm mají záruku, že vše bude šlapat tak, 
jak se domluví. 

bavit diváky atraktivním hokejem. Pomoci jim snad 
může také fakt, že mohou jedině překvapit.

Tady je potřeba zdůraznit, že mužstvo bylo v 
první řadě vytvořeno jako vzor pro mládež. Pět hrá-
čů jsme vyslali na školení trenérů, kde získali trenér-
skou licenci C + mládež. Chceme, aby tým fungoval 
především jako inspirace pro chlapce a děvčata, 
kteří se pod vedením trenérů naučí vše od úplného 
začátku. Až od těchto zatím nerozvinutých a hlavně 
dobře vedených talentů budeme moci očekávat 
atraktivní umístění v tabulkách. Nemusím jistě zdů-
razňovat, že je to otázka mnoha let. 

Vzhledem k tomu, že tedy klub a jeho výsledky 
chceme stavět od úplných základů, mládež má pro 
nás přednost před prvními příčkami tabulky v kraj-
ské soutěži. 

Na druhou stranu A-tým mužů tvoří sportovci 
tělem i duší, je tedy jasné, že do každého zápasu 
budou vstupovat s vidinou vítězství a se snahou 

             JN (foto: svoboda.info)

HC ČÁSLAV VSTUPUJE DO KRAJSKÉ SOUTŽE
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VSTUP ČÁSLAVSKÉHO HOKEJOVÉHO TÝMU DO KRAJSKÉ SOUTĚŽE 
POHLEDEM TRENÉRA JIŘÍHO MLIKY A OČIMA FOTOAPARÁTU
Hokejová Čáslav má za sebou přátelské utkání se 
Žebonosy, kterým podlehla 1:2 a s HC Ledeč nad 
Sázavou, jež porazila 8:6. Důležitější byl však oficiál-
ní vstup do sezony na kutnohorském stadionu. Napí-
navý zápas s Kutnou Horou odehraný 11. září skon-
čil 3:2 (sn). Čáslavský tým, který může být v tabulce 
považován za outsidera, tedy hned ze začátku této 
sezony vytěžil první bod. První boje ledacos naznačily. Předpokládám, že 

Dle našeho mínění tým předvedl velmi nadějný hrát zatažený obranný hokej nechcete.
výkon, jak ale hodnotí své svěřence sám trenér Jiří 
Mlika? 

Přejeme mnoho úspěchů

Čáslavská sestava zahajovacího zápasu: 
Když se tedy podíváte na A-tým mužů, můžete 

říci, že vidíte potenciál?
 Trenér:

hry pustili naplno. Ve třetí třetině vyrovnal skvělou oproti ostatním týmů velmi málo, ale ano, jistý po-
trefou od ,modré' Pálek. Věřil jsem ve vítězství, ale tenciál z týmu cítím. Řekl bych, že je to záležitost 
na řadu přišly samostatné nájezdy, které jsme bohu- několika tréninků a dvou až tří utkání než se hráči 
žel nezvládli. dostanou do formy a především si na ledě navzájem 

porozumí. Věřím, že poté budeme - jak jsme již na-
značili se zápasem s Kutnou Horou i v předešlých 

To rozhodně ano. Ačkoliv jsem během zápasu přátelských utkáních - nepříjemní soupeři.   
skutečně věřil, že dokážeme kutnohorské Sršně po-
razit, nedařilo se nám proměňovat šance. Celkově 
ale mohu říci, že jsem spokojen. Nemůžeme chtít Máte pravdu. Chceme hrát útočný hokej. Na 
všechno hned a pomýšlet na přední místa v tabulce ledě chceme být ti aktivnější.

Začátek zápasu jsme bohužel zaspali. Díky tomu si zatím ani netroufám, ale předpokládám, že již 
musela přijít studená sprcha v podobě inkasované- tuto sezonu se o čáslavském hokeji bude hovořit v 
ho gólu, která nás donutila začít hrát aktivněji. Přes- pozitivním slova smyslu. Krištof 
to jsme první třetinu prohráli 1:0 a v druhé třetině - Janata, Pálek - Šlejtr, Krejza - Kurka, Pipek, Pomi-
soupeř brankový rozdíl o jeden gól ještě navýšil. chálek - Kraučuk, Šudoma, Krišťan - Málek, Miler, L. 

Náš výkon se ale postupně zvedal a od druhé Jsme nový tým, který nemá mnoho natrénová- Svoboda.  Jiří Mlika.
poloviny zápasu, po snížení Pipka na 2:1, jsme se do no. Společného času stráveného na ledě máme 

Celkově se ale můžeme bavit o vydařeném vstu-
pu do krajské soutěže ...

               JN
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Každý, kdo někdy chodil do mateřské školy nebo sem vodil svoje děti ví, že 
pobyt zde není jen hra a nicnedělání. Důležitou součástí předškolní výchovy 
malých dětí je také výuka - samozřejmě formou, přizpůsobenou jejich chápání 
světa. Před nástupem do první třídy by tak děti mimo jiné měly zvládat 
základní pravidla chování v dopravním provozu. Je třeba, aby věděly jak 
správně přejít silnici, na koho se obrátit v případě nebezpečí a tak dále. Dětem 
z mateřské školy na Čeplově tyto i další informace zábavnou a poutavou 
formou v polovině září podal nadpraporčík Daniel Votroubek z kutnohorského 
územního odboru Policie České republiky se svojí kolegyní.

 

Zástupci Policie České republiky navštívili uvedené středisko zdejší 
mateřské školy v pondělí 12. září. V přibližně hodinovém programu dětem 
hravou formou představili práci policisty, a to jak pozici dozoru nad pořádkem 

Mimo nových poznatků obdržely děti také žluté reflexní pásky, které zvýší 
jejich bezpečí při pohybu venku za tmy nebo zhoršené viditelnosti. 

Akce se uskutečnila s podporou starosty města, inženýra Jaromíra Strnada, 
který také vyzdvihl její význam. V konci setkání přislíbil pan Daniel Votroubek 
další návštěvu s konstatováním, že na podobné akce se v jeho diáři vždy volné 
místo najde. Vždyť zajistit bezpečí dětí je jednou z nejdůležitějších starostí, 
které řeší jak rodiče, tak ale právě i policisté. 

na silnicích, tak i s ohledem na další možná nebezpečí, kterým mohou být děti 
vystaveny. Řeč tedy byla o správném chování v případě, kdy se dítě ztratí z 
dohledu rodičů nebo i v momentě, kdy se cítí být ohroženo jiným člověkem. 

„Akci jsme uspořádali ve spolupráci s jednou maminkou chlapečka z naší 
školky. Jednalo se o dopravně bezpečnostní akci pro děti ve spolupráci s Policií 
České republiky. Měli jsme štěstí, že mohlo přijet i zásahové vozidlo. Tato akce 
se nám velmi hodila, protože děti nyní nastoupily po prázdninách znovu do 
školky, některé dokonce prvně. Příslušníci PČR mimo jiné seznámili děti s 
pravidly přecházení po přechodu. Nejedná se tedy, jako v některých jiných 
případech, pouze o ukázku policejní techniky, ale o cílenou výuku,“ 
konstatovala jedna z učitelek mateřinky na Čeplově. 

„V tomto programu bychom rádi pokračovali i nadále a nabídli podobnou 
zkušenost i dětem v ostatních střediscích čáslavské mateřské školy,“ reagovala Ačkoliv jsou základy dopravní výchovy nedílnou součástí běžné péče o děti 
ředitelka Mateřské školy Čáslav, paní Bc. Renata Mišutková. ve školkách, setkání s policisty - zvláště v této poutavé podobě - je pro 

Přístup Daniela Votroubka k výchově dětí v oblasti bezpečnosti sklidil jak předškoláčky vždy určitě zajímavé. Tentokrát o tom svědčilo i zaujetí, se kterým 
mezi dětmi, tak i mezi dospělými přihlížejícími velký obdiv. Hravá forma děti děti naslouchaly slovům hosta v uniformě i zájem přispět také svým vyprávěním 
zaujala a určitě si ze setkání v takovéto podobě odnesly více, než z prostého či poznatkem. S velkou radostí také všechny využily možnost prohlédnout si obě 
vyprávění o možných nástrahách. přistavená policejní vozidla.                                                                                      zn

BEZPEČNOST DĚTÍ JE VELICE DŮLEŽITÁ 
PŘÍSLUŠNÍCI POLICIE ČR NAVŠTÍVILI DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
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V Iráku začal působit český Letecký poradní 
tým. Jeho hlavním úkolem je poradní činnost při 
operačním výcviku iráckých vzdušných sil na 
letounech L-159 ALCA.

vojenských útvarů a zařízení.
„Po završení přípravné fáze převzali 1. srpna 

2016 naši vojáci v Baládu plnění operačního úkolu a 
zapojili se do přípravy iráckého pozemního a 

„Působení českého Leteckého poradního týmu létajícího personálu letounů L-159 ALCA,“ informo-
v Iráku bylo zahájeno vysláním takzvané rekognos- val generál Bečvář.
kační skupiny na základnu Balád dne 27. června Návrh na vyslání Leteckého poradního týmu do 
2016. Jejím úkolem byla prvotní příprava zázemí Iráku projednala na základě zájmu irácké strany 
pro působení celého týmu. Příslušníky rekognos- Vláda ČR 30. března 2016. S vysláním jednotky 
kační skupiny posléze v několika rotacích nahradili 
již samotní členové 1. úkolového uskupení Letecké- poté vyslovili souhlas senátoři i 
ho poradního týmu Irák,“ uvedl náčelník Generální- poslanci  Parlamentu ČR.                                          
ho štábu AČR armádní generál Josef Bečvář.

„Vysláním Leteckého poradního týmu přispívá-
me k posílení schopností irácké armády. Iráčané 
naši pomoc velmi oceňují,“ konstatoval ministr 
obrany Martin Stropnický.

Jádrem 1. úkolového uskupení Leteckého 
poradního týmu Irák, v celkovém počtu 31 osob, je 
řádově desítka instruktorů - pilotů a příslušníků 
leteckého technického personálu. Jednotka je 
sestavena z příslušníků 21. základny taktického 
letectva Čáslav, které doplnili vojáci z dalších šesti 

v 
celkovém počtu do 35 osob a délce působení do 31. 
prosince 2018 

TZ

ČESKÝ LETECKÝ PORADNÍ TÝM V IRÁKU 
ZAHÁJIL PLNĚNÍ OPERAČNÍHO ÚKOLU 

Od dubna až do konce října si cyklisté, ale i turisté či 
rodiny s dětmi mohou projet zajímavou trasu 
Razítkové hry z Čáslavi do podhůří Železných hor, do 
obce Semtěš.

Trasu lze projet na kole, motocyklu nebo 
částečně také autem. Měří cca 20 km, vede po 
silnici, ale také po polních cestách. Najdete zde 8 
zastávek s úkoly a razítky.

Hrací list obdržíte v Infocentru na náměstí Jana 
Žižky z Trocnova v Čáslavi.  Zde také navštívíte první 
objekt a to věž kostela sv. Petra a Pavla, poté se 
vypravíte k nově otevřené lokalitě Hrádku. K oběma 
se váží otázky do Hracího listu a razítka. Z města 
pokračujete ve směru na Chrudim. Za přejezdem, 
ale odbočíte na Koudelov, kde najdete další zastáv-
ku u památníku popraveného parašuristy. Po nové 
cyklostezce se přes Vrdy - Dolní Bučice přesunete 
do Zbyslavi. Razítko a odpověď na otázku Vás čeká u 
přírodní zajímavosti. Nově vybudovanou vyhlídko-
vou cestou se okolo kostela, starého špýcharu a 
ohrady s koňmi, dostanete do Starkoče. Na cestě je 
možné posvačit  v altánku, kde najdete i razítko a 
odpověď na otázku do Hracího listu. Starkoč byla 
zajímavá i tím, že se v blízkosti obce v lomu těžily 
české granáty. Otevírají se odtud pohledy na region 
čáslavský i region podhůří Železných hor. Po silnici 
se vrátíte do Bílého Podolí a konec trasy je v Semtě-
ši. Symbolem obce je vyhlídková věž, kterou je 
možné navštívit a získat razítko. Poslední zastávka je 
v Turistickém centru u rytíře Brtníka vedle Obecní-
ho úřadu, kde se při splnění podmínek Hry, vydávají 
odměny. Podmínkou získání odměn je přinést 
razítko či symbol z prvního a posledního objektu + 
další 4 z trasy a k tomu mít zodpovězeno 6 otázek.

Přijďte vyzkoušet své znalosti a svoji zručnost! 

TRASA RAZÍTKOVÉ HRY 
MIKROREGIONU ČÁSLAVSKO

lidech, kteří si k našemu městu člověka, který není rozhodně jen hromada svalů, jak 
vytvořili vztah a Čáslav se stala by si někdo mohl myslet, kdyby ho jen posuzoval 
zprostředkovaně i jejich městem. podle fotografie. Zda se to povede, budu včas 

Denně chodím po schodech informovat.
do druhého patra radnice do své Člověk ale nemusí vzhlížet jen ke sportovním 
kanceláře. Míjím obrazy starostů, hrdinům a umělcům, kteří zaplňují stránky novin a 
přečetl jsem si jejich jména i časopisů a jsou idoly mnohých. Možná vedle nás 
datum, kdy na radnici působili jako žije a pracuje někdo, kdo svou každodenní prací 
starostové. S výjimkou starosty slouží občanům a nikdy nebude oslavován a 
Josefa Olivy, který byl ve funkci v nebude k němu shlíženo jako k někomu, kdo se 
letech 1929 - 1931 a je mým zasloužil o stát, jak zní jedno ze zdůvodnění státních 
dědou, o starostech z obrazů nic vyznamenání. Například příští rok to bude 60 let, co 
nevím. Rád bych se dozvěděl o nastoupila do služeb zdravotnictví v Čáslavi zdravot-
těch lidech více, čím se zasloužili o ní sestřička paní Bohumila Kolembářová. Není to 
město, čemu se věnovali, čím úžasný výkon zasluhující obdiv, poděkování a 
přispěli Čáslavanům k jejich životu pozornost? Podle mě bezpochyby. Takových 
ve městě. příkladů bude jistě více a bude jen dobře, když je 

Mám celoživotní vztah ke sportu a proto si budeme registrovat, vnímat a budeme si takových Pokud vás neodradil podivný název článku, pokusím 
vážím toho, že k nám během posledních deseti let lidí vážit a představíme je veřejnosti.se vysvětlit, co vše mě napadá při přečtení výše 
přijelo mnoho významných sportovců, kteří                                           uvedených slov. Tak předně chci vyslovit poděková-
proslavili naši zem a podělili se o své zážitky, ní panu Klímovi a jeho kolektivu za projekt TV 
zkušenosti a podařilo se navázat s nimi pouto k Čáslav. Věřím, že tato svým způsobem filmová 
Čáslavi. Nevím, zda se letos podaří získat některé z kronika města bude pokračovat. Kromě umělecké 
úspěšných olympioniků z Ria na tradiční Setkání do stránky, má podle mě hodnotu dokumentární. 
Dusíkova divadla. Určitě však jeden úspěšný Zaznamenává proměny města v čase, zachycuje 
olympionik bude v kině Miloše Formana ve dnech všechny okamžiky, kdy zde něco bylo vybudováno a 
29. a 30.řijna. To je na programu film „ Tenkrát v ráji uchovává to v paměti. Kdykoliv pouhým kliknutím si 
„ v němž stvárňuje poněkud překvapivě hlavní roli to můžeme připomenout a vrátit se k tomu i po 
neherec Vavřinec Hradilek, stříbrný olympionik z čase. Od chvíle, kdy jsem zhlédl dokument TV 
Londýna.Čáslav věnovaný paní učitelce Machotkové, mě 

Film je natočen podle skutečných událostí, je o těší, že jsou zpracovávány též dokumenty věnované 
osobní statečnosti člověka ve vypjaté válečné době. lidem, kteří svým životem, prací, tvorbou zanechali 
To, že je Vávra člověk, který svým charakterem a stopu v životě našeho města. 
osobními vlastnostmi odpovídá postavě, kterou  ve Stavby mají výhodu, že jsou denně na očích, 
filmu představuje,  mě vede k úvaze, že i proto byl některé jsou občany denně využívány a tak se o nich 
do role obsazen. Snažím se Vávru oslovit a pozvat stále ví.  Jiné je to u lidí. Známé je přísloví:  „Sejde z 
ho, aby film osobně uvedl a v besedě jsme si s ním očí, sejde z mysli“. Někteří žijí v ústraní, nestojí o 
mohli popovídat o jeho nové zkušenosti herce, o publicitu a i díky projektu TV Čáslav se o nich 
zážitcích z Ria a poznat ho i jako angažovaného můžeme dozvědět. O rodácích, našich občanech, o 

 JUDr. Vlastislav Málek

STAVBY A LIDI

 stránka 19 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 10/2016   



stránka 20 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 10/2016  



2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost ve STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE - ul. Přemysla Otakara II. 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

ve volebním okrsku č. 4 
je volební místnost v GYMNÁZIU - ul. Masarykova pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v ZÁKLADNÍ ŠKOLE - Žižkovo nám. - hl. vchod pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost ve STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI DOPRAVNÍM - ul. Aug. 
Sedláčka pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v KLUBU DŮCHODCŮ - ul. Přemysla Otakara II. čp. 86 - 
vchod z Poštovní ulice pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu:

Masarykova - čp.: 216, 227, 322, 354, 1889.
Dusíkova - čp.: 781, 789, 790, 827, 828, 829, 1237, 1238.
Jablonského - čp.: 361, 458, 606, 826, 880, 881, 1228.
Tyršova - čp.: 391, 882, 956, 1107.
Al. Jiráska - čp.: 562, 565, 570, 571, 603, 694, 974, 1045, 1174, 1175, 1176, 

Celé ulice:  Akátová, Ant. Dvořáka, Bezová, B. Smetany, Družstevní, El. 1177, 1751, 1811.
Krásnohorské, Fibichova, Havlenova, Chmelová, Jetelová, Lísková, Na Skále, Na B. Němcové - čp.: 640, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 
Svornosti, Novodvorská, Sadová, Šípková, Travní, Trnková, V Břízkách, V 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1207, 1208, 1601.
Toufárně, Žitná. J. Kollára - čp.: 563, 564, 730, 1209.
Žitenická - čp.: 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304. J. Vrchlického - čp.: 561.
Jeníkovská - čp.: 16, 219, 231, 266, 301, 349, 355, 356, 362, 363, 1053, 1099, 
1132, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 
1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1663, 1687.

Celé ulice: Břízová, Habrová, K Vodrantům, Ke Koupališti, Modřínová, U 
Lesoparku, Úzká ulička, Vrcha, Vrchovská, Za Tratí.
Poštovní - čp.:  85, 225, 252, 595, 607.

Celé ulice:  Dr. L. Quise, Formíkova, Gen. Františka Moravce, J. Mahena, Jana Žižkovo nám.- čp.: 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89.
Karafiáta, Jana Roháče z Dubé, Komenského náměstí, Kostelní náměstí, Dusíkova - čp.: 77, 78, 174, 192, 230, 596, 1235, 1236, 1243, 1244.
Koželuhy, Na Bělišti, Na Fortně, Na Kozinci, Na Nepřízni, Palackého, Rusalka, Masarykova - čp.: 111, 129, 183, 191, 194, 204, 212, 217, 224, 240, 241, 245, 
Táborská, Tylova, Váchova, Žižkova brána.                   258, 285, 331, 471, 1832.
Nazaret - čp.: 59, 94. Jablonského - čp.: 253, 254, 290, 381, 382, 386, 392, 408, 427, 477, 478, 489, 
Kl. Čermáka - čp.: 23, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 123, 124, 125, 128, 131, 750, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227.
132, 133, 134, 135, 136, 241. Husova - čp.: 128, 169, 387, 410, 464, 625.
Přem. Otak. II.- čp.: 86, 90, 91, 92, 97, 203, 251. Tyršova - čp.: 206, 208, 225, 242, 265, 295, 352, 373, 376, 1105, 1327, 1328.
Poštovní - čp.: 219. Pod Nádražím-čp.: 262, 286, 1951.
Za Rybníkem - čp.: 63.
Masarykova - čp.: 248.
Žižkovo nám.- čp.: 1, 2, 3, 70, 87, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 182, 196, 229, 246, 249.
Pražská - čp.: 1591. Celé ulice: Aug. Sedláčka, Chotusická, Dr. Františka Škrdleho, Emila Picka, 
Táborská - čp.: 986, 1667. Hejdof, Hluboká cesta, Jabloňová, Jasanová, Javorová, Jilmová, Kalabousek, K. 

Pazderského, Kaunického, Lochy, Na Mýtě, Nad Budínem, Nad Rezkovcem, 
Potoční,  Rezkovec, Topolová, Třešňová.
Nazaret - čp.: celá ulice kromě čp. 59 a 94.
Pražská - čp.: 105, 108, 113, 116, 117, 118, 162, 166, 171, 267, 270, 297, 338, 
351, 468, 473, 475, 492, 509, 522, 523, 531, 532, 538, 539, 540, 541, 544, 618, 
668, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 746, 751, 754, 778, 816, 857, 858, 865, 866, 

Celé ulice: Chrudimská, Jiřího z Poděbrad, Luční, Pod Pilou, Prokopa Holého, 904, 980, 1037, 1091, 1098, 1124, 1125, 1129, 1142, 1201, 1253, 1350, 1460, 
Sluneční, U Cihelny. 1686, 1817, 1820, 1821, 1822, 1823, 1898, 2022.
Přemysla Otakara II.- čp.: 545, 1100, 1135, 1146, 1147, 1148. Dr. K. Tesaře - čp.: 627, 631, 632, 633, 845, 1717.
Jeníkovská - čp.: 134, 135, 136, 137, 138, 139, 360, 367, 940, 995, 996, 997, Tyršova -  čp.: 449.
1087, 1381, 1382, 1698.

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb 

- do Zastupitelstva Středočeského kraje
- do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta města Čáslavi
 podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých  zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 

247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se konají:

- v pátek dne 7. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a   
- v sobotu dne 8. října 2016 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
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ve volebním okrsku č. 6 ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v ZÁKLADNÍ ŠKOLE - Žižkovo nám. - vchod z Kostelního je volební místnost v ZÁKLADNÍ ŠKOLE - ul. Masarykova pro voliče podle místa, 
náměstí pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost ve STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE - ul. Přemysla Otakara II. 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 

ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost v ZÁKLADNÍ ŠKOLE - Sadová ul. - hlavní vchod pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Celé ulice:  Čeplova, Chrpová, Fialková, Jahodová, Jarmily Kratochvílové, Celé ulice: 28.října, Bojovníků za svobodu, J.Myslbeka, Formanova, K. Hilberta, 
Jasmínová, Jiřinová, Konvalinková, Květinová, Liliová, Lípová, Ludmily L. Želiny, Mikoláše Alše, Pod Zahradami.
Formanové, Malinová, Na Vyhlídce, Růžová, Šeříková, Vodranty, Zahradní, Tyršova - čp.: 209, 211, 446, 499, 500, 521, 556, 597, 598, 605, 610, 613, 636, 
Žacká. 637, 685, 691, 810, 811, 887, 906, 907, 1230, 1241, 1568.
Za Rybníkem - čp.: 226, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 398, 401, 402, 403, 412, Dr. K. Tesaře - čp.: 524, 525, 528, 529, 579.
418, 422, 423, 436, 437, 438, 479, 913, 1229, 1251, 1284, 1287, 1288, 1319, Husova - čp.: 197, 215, 291, 318, 319, 328, 329, 526.
1320, 1707, 1809,  1871.   Masarykova - čp.: 126, 218, 229, 234, 250, 255, 257, 276, 277, 280, 288, 292, 

330, 341, 357, 413, 414, 1039, 1040.
Pražská - čp.: 185, 316, 317, 434, 443, 459, 460, 461, 592, 1219, 1220, 1614, 
1615, 1616, 1617, 1618, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625.

Celé ulice: A. Chittussiho, Filipovská, Gen. Eliáše, J. Dobrovského, J. 
Jungmanna, Mat. Ulického,  P. J. Šafaříka, Plynárenská, Pruchova, Svat. Čecha.
Celá část obce: Filipov - ulice: Ve Dvoře, Zámecká, Žlebská.
Jeníkovská - čp.: 160, 222, 348, 577, 578, 580, 581, 584, 650, 1065, 1082, 1104,  Celé ulice: R. Těsnohlídka.
1696, 1697, 1706, 1762. Kl. Čermáka - čp.: 45, 115, 116, 117, 198, 1599.
B.Němcové - čp.: 440, 701, 702, 703, 704, 705, 715, 716, 794, 795, 796, 802, Jeníkovská - čp.: 252, 975, 1559, 1560, 1645, 1646, 1647.
813, 814, 852, 1137, 1210. Žitenická - čp.: 10, 1305, 1306, 1307, 1308, 1529, 1530, 1531, 1533, 1534, 
Al. Jiráska - čp.: 557, 695, 711, 720, 722, 723, 724, 731, 732. 1535.
J. Kollára - čp.: 558, 575, 576, 1138. Přemysla Otakara II.- čp.: 938.
J. Vrchlického- čp.: 566, 567, 568, 569, 707, 708, 709, 710, 721, 815, 969, 1016, 
1017, 1018, 1019, 1022, 1023, 1070, 1071, 1368, 1369.

3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

4. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje:

5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky: 

6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:

V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

 
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

 Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a 
státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným 
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

- v pátek   dne  14. října 2016   od  14:00  hodin  do  22:00  hodin a  v sobotu dne  15. října 2016   od  08:00  hodin  do  14:00  hodin.

       V Čáslavi dne 30. 8. 2016                                                                                                         Ing. Jaromír   Strnad,   v. r.
                                                                     starosta města Čáslavi

JAK VOLIT DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA?
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do pros-
toru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do pros-
toru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.

V tomto prostoru 

 Pokud volič dal 
na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový 
hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k 
přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku 
nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, 
které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a 
hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. 

Volby do zastupitelstev krajů se konají na 1/3 území společně s volbami do 
Senátu; úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů je barevně odlišena od 
úřední obálky pro volby do Senátu, tzn., že hlasovací lístek pro volby do zastupi-
telstev krajů (shodné, tj. šedé, barvy jako úřední obálka) musí být odevzdán v ú-
řední obálce barvy šedé, určené pro volby do zastupitelstev krajů, jinak je ne-
platný. Je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků, je hlas neplatný.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič 
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební 
schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který ne-
může pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit zvolený hlasovací lístek a-
nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hla-
sovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a 
hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední 
obálku vložit do volební schránky.

volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací 
lístek (stejné tj. šedé barvy jako úřední obálka) pro politickou stranu, politické 
hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může 
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do pros-
toru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do pros-
toru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.

V tomto prostoru 

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hla-
sovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do ú-
řední obálky. Konají-li se volby do Senátu společně s volbami do zastupitelstev 
krajů; úřední obálka a hlasovací lístek pro volby do I. kola Senátu (barva žlutá) 
jsou barevně odlišeny od úřední obálky a hlasovacího lístku pro volby do zastu-
pitelstev krajů (barva šedá), tzn. hlasovací lístek žluté barvy pro volby do Sená-
tu, musí být odevzdán v úřední obálce žluté barvy, určené pro volby do Senátu, 
jinak je neplatný. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik 
hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič ú-
řední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební 
schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který ne-
může pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst ne-
bo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen 
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho 
vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 

volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací 
lístek žluté barvy pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací 
lístek se nijak neupravuje. 

JAK VOLIT DO SENÁTU PČR?

Nemůžete ze zdravotních důvodů přijít do volební 
místnosti? O přenosnou volební urnu je možné 

požádat na tel. čísle: 327 300 228
v době konání voleb potom na: 605 927 256 
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V sobotu 3. září byl v Čáslavi zahájen letošní kurz 
tance a společenského chování, jako již tradičně 
pod vedením manželů Vránových. Mohlo by se tedy 
zdát, že vše běží v zaběhnutých kolejích - opak je ale 
pravdou. Letošní taneční se již neodehrávají ve 
velkém sále místní sokolovny, jako tomu bylo v 
minulých letech, ale v nově zrekonstruovaném 
tanečním sále hotelu Grand. 

Na podobu sálu a na možnosti jeho využívání 
nemá přitom vliv ani pokračující rekonstrukce další 
části objektu, kterou můžeme sledovat při pohledu 
na budovu ze Žižkova náměstí. Vstup do tanečního 
sálu je i nyní, stejně jako v průběhu minulé spole-
čenské sezóny, prozatím umožněn ze zadní části 
hotelu, tedy z Dusíkovy ulice. Prostory sálu a jeho 
zázemí jsou od míst,kde probíhají stavební práce, 

„Nové prostory poskytují pro takovouto zcela odděleny. 
příležitost lepší podmínky, než tomu bylo v minulos- „Taneční sál v hotelu Grand je o málo menší, než 
ti,“ konstatoval pan Miroslav Vrána, který ale také prostory, které jsme využívali v sokolovně,“ konsta-
při této příležitosti vyzdvihl velmi dobrou předchozí toval dále pan Miroslav Vrána. „Je ale plně dostaču-
spolupráci s místním Sokolem, v jehož prostorách jící pro výuku přibližně čtyřiceti párů, což je také 
se v minulých letech taneční odehrávaly. kapacita, kterou se podařilo i letos naplnit. Oproti 

„Zvláště bych chtěl poděkovat panu Horčičkovi. minulým letům se letos přihlásilo o několik mladých 
Členové Sokola se nám vždy snažili všemožně vyjít dam více než pánů, což ale není žádný velký pro-
vstříc a my si toho samozřejmě velmi vážíme.“ blém. V hodinách vypomáhají také pánové z 
Problémem ale již byly prostory a prostředí soko- tanečního kroužku, který v Čáslavi pracuje, nebo i ti, 
lovny, na němž zapracoval zub času a skutečnost, že kteří taneční absolvovali například v minulém 
finančních prostředků na údržbu tak rozsáhlého roce,“ ujistil taneční mistr. Nikdo se tedy nemusí 
objektu není nikdy dost. To se musí nezbytně obávat pro někoho trapné chvilky, kdy zůstane na 
odrazit také například na podobě sociálního tanečním parketu sám bez partnera. 
zázemí. Taneční kurzy jsou přístupné pro veřejnost, a to  

„Prostory, které máme možnost využívat pro i dalším zájemcům, než jsou rodiče či doprovod 
pořádání tanečních lekcí v tomto roce, splňují účastníků kurzu. Samozřejmostí je ale společenské 
všechny naše požadavky. Vždyť se jedná o vstup oblečení, a to i s ohledem na význam jednotlivých 
mladých lidí do společnosti a k tomu patří také hodin. Na věneček by tedy i hosté a „diváci“ měli 
odpovídající prostředí a atmosféra. Taneční sál přijít v oděvu, který odpovídá této příležitosti. Vždyť 
hotelu Grand poskytuje všeobecně velmi dobré pro účastníky kurzu se jedná o první velké kroky do 
zázemí,“ zhodnotil taneční mistr pan Miroslav společenského života dospělých, na které budou po 
Vrána letošní změnu. celý svůj další život vzpomínat.                                 zn

TANEČNÍ KURZY V NOVÉM PROSTŘEDÍ

TK 2016
ROZVRH LEKCÍ
1. lekce sobota     3. 9. 18 - 21 hod.

2. lekce sobota   10. 9. 18 - 21 hod.

3. lekce sobota   17. 9. 18 - 21 hod.

4. lekce sobota   24. 9. 18 - 21 hod. 

5. lekce sobota   1. 10. 18 - 21 hod.

6. lekce sobota 15. 10. 18 - 21 hod.

7. lekce sobota 22. 10. 18 - 21 hod.

8. lekce sobota   5. 11. 18 - 21 hod. 

9. lekce sobota 19. 11. 18 - 21 hod.

10. lekce sobota 26. 11. 18 - 21 hod. 

1. prodloužená sobota   8. 10. 18 - 22 hod.

2. prodloužená sobota 12. 11. 18 - 22 hod.

Mikulášská sobota   3. 12. 18 - 22 hod.

Věneček sobota 17. 12. 18 - 24 hod.

Vstupné: 

Lekce: 40,- Kč

Mikulášská 50,- Kč

Prodloužené 80,- Kč

Věneček 100,- Kč (platí i majitelé 

gardenek)   
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XXIII. ROČNÍK ČÁSLAVSKÉHO DUATLONU PROBĚHL 
NA VÝBORNOU

Neděle 11. září se pro Čáslav nesla ve znamení 
důležitých sportovních událostí. Pozdější odpolední 
hodiny patřily atraktivnímu utkání čáslavských 
hokejistů s Kutnou Horou, pro které se jednalo o 
první mistrovský zápas v krajské soutěži. Dopolední 
čas přilákal do sportovního areálu Vodranty více 
než padesát závodníků Čáslavského duatlonu, jehož 
letošní ročník byl již dvacátý třetí. Především díky 
kvalitní organizaci, slunečnému počasí a krásné 
běžecké trati vedoucí přes místní lesopark, panova-
la výborná sportovní a zároveň přátelská atmosfé-
ra.        

etapa jízdy na kole. Trasa měřila pro všechny (1:26:22) a Marek Krutílek z TT Pardubice (1:27:26). 
kategorie dvacet pět kilometrů. Závodníci vyjeli od Čáslavský Milan Řípa doběhl na osmé pozici. 
zdejších městských lázní směrem na Štrampouch, Veteránům 1 vévodil Františk Fajfr závodící za 
odkud pokračovali do Šebestěnic, Opatovic, Vencl servis Žamberk (1:18:51), Jan Tajčl pod 
Hraběšína, Krchleb a zpět do Čáslavi. Závod byl poté záštitou CK Královice (1:19:47) a Petr Šťáva z 
završen třemi kilometry běhu všech závodníků, jež Triclubu Jihlava (1:27:03). Ladislav Málek z Čáslavi 
měl cíl v místě startu, tedy na tartanové dráze se mezi jedenácti muži umístil na sedmé příčce. 
atletického stadionu. Mezi dvaadvaceti muži (18 až 39 let) exceloval 

Mezi nejrychlejšími ženami, kterých na start Vít Svozil reprezentující EKOL TEAM Ústí nad Orlicí 
vyrazilo dvanáct, skončila Tereza Skuhrová z TRI-SKI (1:14:19), Zbyněk Kudrna z Endurainingu (1:14:40) 
Horní Počernice s celkovým časem 1:16:23, Marké- a Matěj Krouda z Lokomotivy Nymburk (1:15:10). 
ta Hronová z Czech TRI K. Team Pardubice (1:17:38) Nejrychlejším domácím sportovcem byl Michal 

Účastníci duatlonu byli rozděleni do kategorií a za ní doběhla Lucie Kratochvílová z Pardubic Málek, který doběhl na krásném pátém místě.
Muži (18 až 39 let), Ženy (18 let a starší), Veteráni 1 (1:17:56). Šesté místo patřilo nejrychlejší čáslavské Dle reakcí závodníků, mezi kterými se najdou již 
(40 až 49 let) a Veteráni 2 (50 let a starší). Na závodnici Stáně Šindelářové. několik let pravidelní účastníci závodu, také letos se  
všechny čekalo absolvování tří fází závodu. V osmičlenné kategorii Veteráni 2 měl nejrych- jednalo o výborně zorganizovaný závod v krásném 

Jednalo se o běh na šest kilometrů, který byl pro lejší čas František Tichý z Catus Bike team Světlá nad prostředí, jenž stojí za to navštívit v příštím roce 
ženy zkrácen na tři kilometry. Na běh navazovala Sázavou (1:19:20), Libor Vavák z BK Sadská znovu při dalším ročníku.                   JN

ZAHÁJENÍ PROVOZU MĚSTSKÝCH LÁZNÍ
Městské lázně ve sportovním areálu ve Vodrantech 

zahajují svůj provoz 
pro nadcházející zimní sezónu

dle běžného rozvrhu. 

v pátek 30. září 

19:00

19:00
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V srpnu roku 2016 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 44 dětí, z 
toho 6 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 10 místních 
občanů. Bylo uzavřeno 15 sňatků.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ŘÍJEN
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Dne 20. října 2016 by se 
100 let života 

dožil pan 

Bohuslav Lankaš

Stále vzpomíná vnuk 
Honza s celou rodinou.

Dne 11. října uplyne 1 rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila 

naše milovaná maminka,
manželka, babička

paní

Eva Fišerová

Proč osud nepřál Ti déle žít a své blízké potěšit.

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

23. října tomu bude 8 let
kdy nás opustila

paní

Marie Lehká

S láskou vzpomínají dcery Alena, 
Jarka a syn Jan.

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

jak moc chybíš nám...

Dne 11. října 2016 uplyne nejbolestnější rok, 
co nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan 

Miloslav Kopřiva

Tatínku, stále jsi s námi v našich srdcích. 

S láskou a velikou bolestí v srdci 
stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Rodinné centrum Kopretina nabízí v měsíci říjnu hlídání dětí, které budeme 
denně zajišťovat od 8 do 12 hod. (případně dle domluvy s rodiči). Je nutné se 
přihlásit včas, kapacita je omezena. Dále je možné využívat službu převádění 
dětí v odpoledních hodinách do zájmových kroužků.  

Kroužky/kurzy: pondělí 13:00 hod. - 13:45 hod flétnička (děti)

15:00 hod. - 15:45 hod. dramatický kroužek I.
16:00 hod. - 16:45 hod.dramatický kroužek II.

středa 15:30 hod. - 16:15 hod. anglič. pro nejmenší I.
čtvrtek   9:00 hod. - 10:30 hod. tvořivé ručky

15:00 hod. - 15:45 hod. anglič. pro nejmenší I.
Dále je připraven kurz šití o sobotách v odpoledních hodinách. Ve středu 

probíhají kurzy baby masáže. 
Od 26. 9. do 30. 9. proběhne příjem zboží na podzimní bazárek a od 3. – 7. 

10. proběhne prodej věcí. 10. 10. se zúčastníme divadelního představení ve 
spolupráci s Dusíkovým divadlem - Pipi dlouhá punčocha. 12. 10. podnikneme 
výlet do Dýňového světa v Nové Vsi u Leštiny. 13. 10. zveme maminky s dětmi 
na dortové tvoření s naší milou cukrářkou. 20. 10. proběhne beseda na téma 
První pomoc u dětí a hlavní chyby při pojištění dětí. Ve dnech 26. 10. – 28. 10. 
bude zavřeno – podzimní prázdniny.

Všechny informace o bazárku, kurzech a službách Rodinného centra 
Kopretina se dozvíte přímo v centru na adrese: Kostelní nám. 186, Čáslav; 
telefonní číslo 733 741 171, 327 323 327; www.kh.charita.cz. 

              Těšíme se na vás!                

úterý   7:45 hod. - 9:20 hod. kurzy AJ (dospělí)

 Terezie Tichá, DiS.

PODĚKOVÁNÍ
Když končí prázdniny, ale prázdninové počasí stále trvá, mnozí bychom si rádi 
čas volna ještě užívali. Kdo se ale nemůže dočkat prvního září, jsou každoročně 
prvňáčkové. Vzorně nachystané tašky i šatičky, po čase příprav může velký den 
začít! Jaké ale nastane rozčarování, když se neuskuteční, jak se to letos přihodi-
lo v případě naší Verunky z 1. A, která musela pár dní před nástupem do školy 
do nemocnice. Nechci, aby další řádky vyzněly pateticky, ale upřímně mi 
udělalo velkou radost, když jsem se dozvěděla, že její paní učitelka Mgr. 
Markéta Tomášková se po ukončení slavnostního zahájení školního roku 
odebrala s osiřelým slabikářem na dětské oddělení, kde se s Verunkou sezná-
mila a ujistila ji, že se na ni ve škole s dětmi moc těší. Když jsem paní učitelce, za 
její citlivost k dítěti poděkovala, řekla, že takovou věc považuje za samozřej-
most. Nicméně si přístupu paní učitelky k dětem velice vážím a hlavně jsem 
ráda, že Verunka už svůj první školní rok ve škole zahájila.
                                                                                                 Děkují rodiče  Verunky

Ve dnech 5. - 7. září se v Brně uskutečnil 
již jedenáctý ročník Evropských her 
žáků. Tohoto klání se zúčastnil také 
mladý sportovec, kterého můžeme 
znát z Čáslavi. Je jím Martin Pecha, žák 
základní školy na Žižkově náměstí. 

„Vzhledem k tomu, že se her 
účastnilo 1500 žáků ze čtrnácti evrop-
ských zemí, je výsledek Martina Pechy 
opravdu skvělý. Nutno podotknout, že 
se Martin věnuje atletice teprve od 
loňského roku. V běhu na 1500 metrů v 
kategorii ročníku narození 2001 
obsadil 10. místo v čase 4:40:11 a v 
běhu na 60 m vytvořil svůj osobní 
rekord časem 8:21. K úspěchu gratulu-
jeme a přejeme mnoho štěstí do 
dalších závodů,“ informovalo vedení 
školy. Ke gratulaci se připojujeme.    CN

ÚSPĚCH MARTINA PECHY 
NA EVROPSKÝCH HRÁCH V BRNĚ

INFORMACE Z RC KOPRETINA

PODĚKOVÁNÍ POCTIVÉMU NÁLEZCI
Dovoluji si touto cestou upřímně poděkovat neznámému poctivému nálezci 
mé kabelky, kterou jsem dne 7. září tohoto roku při jízdě na kole ztratila. 
Mnohokráte děkuji!

Jindra Výborná

Příspěvky do společenské rubriky je možné podávat 
osobně na adrese redakce:

ČN, budouva Městského úřadu Čáslav, Žižkovo nám. 1, Čáslav,
případně prostřednictvím e-mailu: noviny@meucaslav.cz

Podrobnější informace také na telefonu 327 300 228



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

ŘÍJEN

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

7. 10. 2016 KERAMIKA – VESELÉ DOMEČKY

7. 10. a 8. 10. 2016 KLUB INSPIRACE - FATMAN 

8. 10. 2016 ÚČAST VYBRANÝCH ZK NA SHOWTIME

22. 10. 2016 - SOBOTNÍ TVOŘENÍ S KATKOU DOLEJŠÍ

22. 10. 2016 SOBOTNÍ TVOŘENÍ S KATKOU DOLEJŠÍ

PODZIMNÍ PRÁZDNINY V DDM

26. 10. 2016 Podzimní zábavný den

27. 10. 2016 Pohádkové prázdniny 

Pátek - pro děti od 1. tříd - od 14:00 do 15:15 hodin - účastnický poplatek 60 Kč  
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 4.10.2016 v kanceláři DDM

Pátek, sobota - pro SŠ  a dopěláky - v pátek od 17 do 20 hodin, v sobotu od 9:00 
do 13:00 hodin - účastnický poplatek 450 Kč
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 4.10.2016 v kanceláři DDM

Sobota - V PODĚBRADECH - představení středisek volného času

Sobota  - voskové obrazy na plátně - pro děti od 10 let a dospěláky - od 14:00 do 
16:00 hodin - účastnický poplatek 230 Kč   
Přihlášku odevzdat do 14.10.2016 v kanceláři DDM

Sobota - tvoření z pedigu - pro děti od 12 let a dospěláky (pro již pokročilé) - od 
16:00 do 19:00 hodin - účastnický poplatek 200 Kč 
Přihlášku odevzdat do 14. 10. 2016 v kanceláři DDM

Středa - pro děti 1. tříd - 8:00 – 15:00 hodin - účastnický poplatek 120,- Kč 
(pomůcky, odměny, svačina, oběd a pitný režim zajištěn) - vyrobíme si 
papírovou sovičku, podzimní věneček, budeme tvořit obrázky z listí, čekají nás 
hry a další
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 20.10.2016 v kanceláři DDM

Čtvrtek - pro děti 1. tříd - 8:00 – 15:00 hodin - účastnický poplatek 120 Kč 
(pomůcky, odměny, svačina, oběd a pitný režim zajištěn) - naučíte se hru 
Mollky, upečeme si veselé smajlíky, projdeme pohádkovou cestu, vyrobíme si 
veselého dráčka
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 20.10.2016 v kanceláři DDM
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od 26. 9. do 23.10. 2016 - VÝSTAVA

od 11. 10. - do 30. 10. 2016 - VÝSTAVA

17. 10. 2016 od 17:00 - AUTORSKÉ ČTENÍ

18. 10. 2016 od 17:00 - PŘEDNÁŠKA

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
Kateřina Smetanová, Josef Novák  „DIALOG“
Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin

 
galerie (Jeníkovská 222) 
Za svobodu, spravedlnost a solidaritu: Dějiny sociální demokracie v českých 
zemích. Výstava zachycuje dějiny sociální demokracie v českých zemích a ilu-
struje prosazování sociálnědemokratických hodnot – svobody, spravedlnosti a 
solidarity – v kontextu vývoje Evropy 19. a 20. století. Připomíná tak historii 
sociální demokracie od počátku dělnického hnutí v polovině 19. století, přes 
úspěšné hnutí za prosazení všeobecného volebního práva, boj proti nacismu a 
komunistické diktatuře až po obnovu činnosti strany v Československu na pře-
lomu let 1989/90 a převzetí vládní odpovědnosti o osm let později.
Vernisáž výstavy: úterý 11.10. 2016  v 17 hodin 

přednášková místnost knihovny na Kostelním náměstí
Městské muzeum a knihovna Čáslav ve spolupráci s Literárním klubem Dr. Na-
di Benešové pořádá autorské čtení spisovatelky Hany Hindrákové, která před-
staví svou nejnovější knihu Lovci lebek 

 
výstavní síň, Žižkovo náměstí 197 
Muzejní a vlastivědný spolek “Včela Čáslavská” ve spolupráci s Městským mu-
zeem a knihovnou Čáslav Vás srdečně zve na přednášku „HISTORIE KUTNO-
HORSKÉHO DOLOVÁNÍ“  
Přednáší: Mgr. Viktor Pohanka

Foyer divadla 

Neděle 9. října v 15:00 KAŠPÁRKOVY POHÁDKY / Hoffmannovo divadlo 
Uherské Hradiště

Pátek 14. října v 18:00 VESELÁ TROJKA / pronájem 

Úterý 18. října v 19:00 SLET BUBENÍKŮ 2016 : Podtitul jubilejního15. ročníku 
„KTOŽ SÚ BOŽÍ BUBENÍCI“  

Středa 19. října v 18:00 / Nová scéna PŘÍRODNÍ KRÁSY NOVÉHO ZÉLANDU / 
Mgr. Hana Kátrová a Mgr. Jarmila Sejčková  

Spolek Třiatřicet ve spolupráci s Dusíkovým divadlem v Čáslavi, Městským 
úřadem Čáslav a firmou HOKA interier pořádají výstavu fotografií Tereza z 
Davle 

Kašpárek si u krále hádankami vyhádá ubulenou princeznu. Ta ho ale nechce, 
chce opravdového prince. Podle čertíků z lesa se jeden nachází u zlé ježibaby. 
Najde ho tam Kašpárek a vyzraje nad jejími čáry? Divadelní abonmá pro děti. 
Vstupné: 80 Kč

Koncertní vystoupení Veselé trojky Pavla Kršky je určeno publiku, které má 
rádo lidové písničky. 
Vstupné: 220 Kč

Nejlepší čeští bubeníci zvou svoje kolegy ze světa k společnému bubnování.
Sestava Sletu bubeníků 2016: Pavel Fajt, Pavel Koudelka, Tomáš Reindl, Milan 
Cais /Tata Bojs/, Miloš Vacík, Affetto a ani letos nechybí v týmu ženský 
element. Pozvání přijala izraelská performerka a zpěvačka Kama Kamila. 
Vstupné: 350 Kč

Zveme všechny milovníky přírody do krásné země na opačném konci světa. 
Navštívíme několik národních parků Severního i Jižního ostrova s 

vodopády, ledovci, působivými geotermálními oblastmi. Putování po novém 
Zélandu nás zavede také ke štítům Jižních Alp. Seznámíme se i s tradicemi a 
zvyky původních obyvatel – Maorů.
 Vstupné: 30 Kč

Módní přehlídka oděvní značky EDDE pro sezonu podzim/zima 2016 představí 
tanečně-modelingová skupina Performance Petry Smutné. Večerem provází 
Veronika Chraščová. 
Vstupné: 100 Kč

Laskavá komedie, kterou irská autorka věnovala všem, kteří nikoli vlastní vinou 
zůstali sami. V režii Jany Kališové hraje Eliška Balzerová. Představení uvádíme v 
repríze a není součástí divadelního abonmá. 
Vstupné : 390, 360 Kč

 
Zveme Vás do Vizovic, kde se v „téměř zapomenuté“ skládce odehrávají 
epizody krysích kamarádů Huberta, Hodana, Edy - myšky a přítele z Prahy a 
jejich kamaráda sádrového trpaslíka Ludvíčka. Divadelní abonmá pro děti. 
Vstupné: 80 Kč

Pátek, sobota a neděle 21. - 23. října  vždy v  18:00 / Nová scéna MÓDNÍ 
PŘEHLÍDKA

Úterý 25. října v 19:00 Geraldine Aronová – MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD / FDA a 
Divadlo Viola

Neděle 30. října v 15:00 KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK / Divadlo D5



KINO MILOŠE FORMANA ŘÍJEN

1. - 2. SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI 3D 19. ANTHROPOID

4. V ZAJETÍ DÉMONŮ 2 20. - 21. BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

5. HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR

22. - 23. LICHOŽROUTI

6. - 7. DÍVKA VE VLAKU

22. - 23. DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ

25. KISS ROCK LAS VEGAS
8. - 9. INSTALATÉR Z TUCHLOVIC Chcete to nejlepší, dostanete to nejlepší. Jeden den. Jeden večer. Sto kin v ČR.

26. RODINNÉ ŠTĚSTÍ

11. SVATÝ PETR A PAPEŽSKÉ BAZILIKY ŘÍMA 3D

27. - 28. ZÚČTOVÁNÍ

12. UČITELKA

29. LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL 

13. - 14. ZILIONÁŘI

29. - 30. TENKRÁT V RÁJI 
15. - 16. INFERNO

Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho milovaný dědeček, a které Film sleduje osudy dvou vojáků českého zahraničního odboje, Jozefa Gabčíka a 
poodhalují tajemství jiných světů a doby, Jake objeví kouzelné místo, známé ja- Jana Kubiše, kteří provedou v prosinci 1941 výsadek do okupované vlasti. Vyba-
ko sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost i nebezpečí veni omezeným množstvím informací a minimální výstrojí musí v nacisty uza-
se začnou prohlubovat, jakmile Jake pozná jeho obyvatele a jejich zvláštní, neu- vřeném městě přijít na způsob, jak spáchat atentát na Heydricha, muže, které-
věřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé nepřátele... Mládeži přístupno. Vstup- ho řada lidí vnímala jako Hitlerova přirozeného pokračovatele a nástupce. Mlá-
né: 140 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. deži do 12 let nevhodné: Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Film navazuje na celosvětový úspěch Wanova filmu V zajetí démonů. Tentokrát Sympatická Eliška je na plný úvazek milující manželkou charismatického a boha-
manželský pár odcestuje do severního Londýna vyšetřovat jeden z nejhrů- tého Pavla. Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním 
zostrašnějších případů paranormálních aktivit, aby pomohl svobodné matce, způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! Eliška se rozhodne 
která žije sama se svými čtyřmi dětmi v domě zamořeném zákeřnými duchy. začít od nuly jako učitelka v malé středočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. starosta nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerudným Božíčkem, který díky 

svým vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil"... Mlá-
deži přístupno. Vstupné: 120 Kč Promítáme od 20 hodin.

Heidi je osiřelé děvčátko, které tráví nejšťastnější dny dětství společně s kama-
rádem Peterem při hlídání stáda koz, radostného hraní a užívání si svobody švý-
carských Alp, kde bydlí v prostém srubu u svého dědečka. Naplno prožitým Jsou to malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu z každého 
dnům je však konec, když je Heidi převezena tetou Dete do německého Franku- páru ponožek vždy zůstane jen jedna - lichá. Ponožkami se totiž živí! Dobro-
furtu nad Mohanem, kde má dělat společnost nemocné dívce Kláře ze zámož- družství lichožroutského mrňouse Hihlíka, který jednoho dne musí opustit dě-
né rodiny... Mládeži přístupno. Vstupné: 90 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. dečkovu bezpečnou náruč, vylézt z okna a vydat se do světa. Vštípené zásady a 

čisté ideály si přinese i do nového domova u mafiánského strýce, kam se zrovna 
nehodí... Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč, děti 110 Kč. Promítáme od 17.30 
hodin.Každý den na cestě do práce jezdí Rachel Watson vlakem kolem města Witney. 

Vlak projíždí kolem jejího starého domu, kde bydlí její exmanžel se svou novou 
manželkou Annou. O pár domů dál každý den vidí jiný manželský pár. Rachel si 
postupně tento pár oblíbí a sama pro sebe si je pojmenuje ‚Jess a Jason'. Zdá se, Nejslavnější single holka na světě je konečně zpátky mezi námi. Podle názvu to 
že mají dokonalý život, a Rachel jim zároveň závidí i přeje jejich štěstí. Jednoho sice vypadá, že se na ni konečně usmálo štěstí, ale to by nebyla Bridget, kdyby 
dne, když projíždí kolem jejich domu, stane se svědkem něčeho, co od základu takový prostý akt, jakým je třeba početí, neprovázely znepokojivé otázky. Mlá-
změní vše, co si dosud o tomto páru myslela. Mládeži do 15 let nepřístupno. deži  do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Vstupné: 110 Kč Promítáme od 20 hodin.

Čtyřicetiletý Luboš je svérázný instalatér z vesnice Tuchlovice. Je zručný a pocti- Gene Simmons a jeho KISS zvou všechny své věrné z KISS ARMY a ostatní fa-
vý, se vším si poradí, žádné práce se nikdy nezalekne. Nemá auto, za zákazníky noušky na jedinečný záznam koncertu z Las Vegas. 24 kamer vám ukáže celou 
jezdí na kole, nebo autobusem, nebo se nechá vozit. Mobil nepoužívá, telefo- show s detaily, které v halách nemůžete postřehnout. Mládeži přístupno. 
náty za něj vyřizuje jeho matka, která mu také vaří, nakupuje, pere, dělá účet- Vstupné: 110 Kč v předprodeji, 150 Kč v den projekce. Promítáme od 20 hodin.
nictví a řídí chod celé domácnosti. Vesnická komedie Instalatér z Tuchlovic je o 
muži, který všem všechno opraví, ale vlastní život spravovat nedokáže. Mládeži 
do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč Promítáme od 20 hodin. Když vás okolnosti donutí ubytovat příbuzné u sebe doma, nebývá to žádný 

med. Stačí chvilka a jeden je podrážděný, druhý ukřivděný a třetí vám závidí 
auto. S přibývajícím počtem dní strávených v jednom bytě graduje tahle výbuš-

Navštívit všechna zajímavá místa světa není v silách jednoho člověka, teď je to ná situace do sledu vtipných, dramatických i absurdně banálních historek, až se 
ale přece jen o něco jednodušší. Díky moderním technologiím si můžete v ki- nakonec ukáže, že toho, kdo vám nejvíc leze na nervy, máte vlastně hrozně rá-
nech vychutnat unikátní dokumenty z těch nejznámějších uměleckých galerií, di... Mládeži přístupno. Vstupné: 80 Kč Promítáme od 20 hodin.
muzeí a měst. V dubnu se můžete ve svém kině vypravit do historického Říma a 
prohlédnout si fascinující místa, na kterých se utvářely dějiny. Česká verze. Mlá-
deži přístupno. Vstupné: 230 Kč Promítáme od 20 hodin. Christian Wolff je matematický génius, který má lepší vztah k číslům než k li-

dem. Pod zástěrkou účetní kanceláře pracuje jako účetní pro několik nejnebez-
pečnějších zločineckých organizací. S postupným stahováním smyčky ze strany 

Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím oddělení pro boj s organizovaným zločinem ministerstva financí Christian při-
svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v podobě materi- jme legálního klienta: dobře zavedenou společnost zabývající se robotikou, ve 
álních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru. Najdou se však tři rodiny, které účetní zjistila účetní nesrovnalosti ve výši miliónů dolarů... Mládeži do 15 
které se rozhodnou učitelce vzepřít a stávající situaci se společně s ředitelkou let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
školy pokusí zvrátit na konspirativní třídní schůzce... Mládeži přístupno. Vstup-
né: 100 Kč Promítáme od 20 hodin.

Grizzly Boog se sice úspěšně zabydlel v divočině, ale jeho instinkty domácího 
mazlíčka v něm pořád přetrvávají. Jedním z nich je strach. A když jednou Elliot u 

Válečný veterán, pracující jako noční ostraha ve firmě zabývající se výrobou táboráku přidá k dobru historku o nebezpečném vlkodlakovi z místních lesů, 
obrněných vozidel, zorganizuje jednu z největších bankovních loupeží v ame- Boogovi začne být les trošku nepohodlný. Vždyť je v něm tma a pořád někde 
rických dějinách. Je však podveden svým týmem, který ho nechá napospas osu- něco šustí a všude najednou číhá nebezpečí... Mládeži přístupno. Vstupné: 110 
du v Mexiku, odkud musí s plánem pomsty prchat před zákonem. Mládeži do Kč Promítáme od 17.30 hodin.
12 let nevhodné.  Vstupné: 110 Kč Promítáme od 20 hodin.

Mladý letec, boxer a horolezec se s životem pral stejně, jako s do té doby nepře-
Harvardský symbolog Robert Langdon se tentokrát ocitá v samotném srdci Itá- konanými strmými stěnami pískovcových věží dnešního Českého ráje. Byl nejen 
lie, aby pomohl vyřešit záhadu, jež je pozoruhodně propojena s jedním z nej- vrcholovým sportovcem, ale také přesvědčeným antifašistou, který se dokázal 
větších literárních děl všech dob - Dantovým Peklem. Při svém tajuplném po- postavit okupačnímu režimu. Láska ke skalám, přátelství kamarádů a k vyvole-
slání se Langdon musí střetnout s neznámým, hrůzu nahánějícím protivní- né ženě mu dávala sílu překovávat překážky, které mu připravil osud. Mládeži 
kem... Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. přístupno. Vstupné: 120  Kč Promítáme od 20 hodin.
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Požadujeme fyzickou zdatnost a časovou flexibilitu.
Pracoviště v Čáslavi. Informace na tel. 724 896 134

Eurowild s.r.o. se sídlem v Čáslavi
přijme brigádníky na vykládky a nakládky kamionů.

Město Čáslav nabízí k prodeji 
dům č. 288 

v Masarykově ulici

Doučování 
matematiky, 
především 

pro středoškoláky 
v Čáslavi

mobil:  739 244 604      
e-adresa:  

ferovi@centrum.cz

Město  Čáslav podle § 39, odst.1 zák.č. 128/2000Sb., o obcích a v souladu s 
usnesením Zastupitelstva města Čáslav č. 50/2016 ze dne 12.09.2016 vyhlašuje

výběrové řízení 
2na prodej nemovitostí - pozemku st.p.č. 553/1 o výměře 358 m  jehož součástí je 

stavba čp. 288 a pozemku p.č. 197/11 o výměře 303 m , zapsaných na listu 
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním 
pracovišti Kutná Hora za nejvyšší nabídnutou cenu. 
Minimální nabídková cena je 3 750 000 Kč.
Podmínkou přihlášení do výběrového řízení je, že uchazeč doloží ve své přihlášce:
- doklad o zaplacení jistoty ve výši 50 000 Kč na 
účet města Čáslav č. 6015 -125161/0100, variabilní symbol: 288, 
spec. symbol: rodné číslo nebo IČ uchazeče  (neúspěšnému uchazeči bude záloha 
vrácena do 10-ti dnů po projednání výběrového řízení Zastupitelstvem města Čáslav)
- záměr uchazeče k využití  nemovitostí - domu čp. 288 na st.p.č. 553/1  a p.č. 
197/11 v k.ú. Čáslav
- nabídku kupní ceny nad stanovenou minimální nabídkovou cenu
- písemnou přihlášku předloží zájemce v uzavřené obálce označené „dům čp. 288 ul. 
Masarykova, Čáslav“ 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. 
Své písemné přihlášky, náměty nebo připomínky můžete zasílat po dobu zveřejnění 

tohoto záměru tj. do 13.10.2016  na adresu: 
Městský úřad Čáslav, Odbor správy majetku města, 

nám. Jana Žižky z Trocnova  1, 
286 01  Čáslav

Dohodnout si schůzku na prohlídku obytného domu a bližší informace k 
nemovitostem získáte na téže adrese nebo  na e-mailové adrese: 

rihova@meucaslav.cz

2
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PRODÁM RODINNÝ DŮM 3+1
- 100 m² + možnost půdní vestavby 

a třech dalších pokojů 

- rozloha pozemku a zahrady je 327 m²

- klidné a krásné prostředí v obci 

Močovice, 2 km. od Čáslavi

- dům po částečné rekonstrukci 

podsklepen, sklep 40 m²

- cena 1 350 000 korun

TELEFON: 603 54 03 63

TJ Sokol Čáslav 
přijme správce sokolovny. 

Vhodné pro aktivní 
důchodce. 

Zájemci mohou 
volat na č. 602 460 044.

OP H Í LEN DÁ ÁH VÁ EM KY  V BEZ ZÁLOH
Zabýváme se vymáháním: 

neproplacených faktur
rozhodnutí od soudu

dlužních úpisů
směnek

Czepinvest, s.r.o., pobočka Přemysla Otakara II. 97, Čáslav

Tel.: 775 200 391
e-mail: czepinvest@seznam.cz

17.30 - 18.30 hod. - Zdravá záda - pro věkovou 
                                    kategorii 50+* - nutno přihlásit
18.30 - 19.30 hod. - Pilates pro začátečníky

8.00 - 9.00 hod. – Zdravá záda s pilates
9.10 – 10.00 hod. – Cvičení pro rodiče s dětmi od 1-3 let

PONDĚLÍ

ČTVRTEK

BUĎTE V POHYBU 
V KAŽDÉM VĚKU 
CVIČENÍ V DIAKONII 
ČÁSLAV

* Cvičení zaměřené na protažení zkrácených svalů, po-
sílení ochablých svalů, napomáhá zlepšení koncentra-
ce, koordinace a rovnováhy, zlepšení pohyblivosti klou-
bů a pomáhá ke snížení jejich bolestivosti

Více informací na:
www.pilates-s-annou.webnode.cz
www.facebook.com/pilatesanna

pilatesanna@seznam.cz tel. 724 747 598
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www.meucaslav.cz
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Program na říjen 2016 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

1. října - sobota - OKOLO BOHDANČE

8. října - sobota - ZA MALÝNSKÝM KŘENEM 

15. října - sobota - NA HRAD ORLÍK

22. října - sobota - SÁZAVSKÝ KLÁŠTER

30. října - neděle - NA ROZHLEDNU BABKA

 Trasa: Dle propozic organizátora. Kratší 
trasy 10 a 14 km. Odjezd v 6:52 hod.  z Čáslavi, návrat v 15:03 hod. Vedoucím je 
Ing. Zbyněk Němec.

Trasa: Dle propozic organizátora. 
Kratší trasy 11, 12 a 16 km. Odjezd v 8:52 hod. z Čáslavi, návrat 15:03 hod. 
Vedoucí je Zdeňka Matysová.

 Trasa: Plačkov - Vilémov - zřícenina Orlík, 
Humpolec . 10 km. Odjezd v 9:04 hod. (R) z Čáslavi směr H. Brod, návrat 17:00 
hod. Vedoucí je Zdena Šrámková. .

 Trasa:  Chocerady - Na Marjánce - 
Sázava. 10 km. Odjezd v 7:52 hod. (R) z Čáslavi, návrat v 18:42 hod. Vedoucím 
je Ing. Zbyněk Němec.

 Trasa:  Želivec - rozhledna Babka - 
zámek Zruč nad Sázavou. 12 km. Odjezd 8:52 hod. (R) z Čáslavi, návrat v 17:00 
hod. Vedoucími jsou Jiří Kučera a Julie Černíková.

 

 TÝM Z V VP PP P G B 

1. Ústí n. Orl. 5 3 2 0 0 8:2 13 

2. SS Ostrá 5 2 2 1 0 5:2 11 

3. Čáslav 5 3 0 1 1 10:5 10 

4. Vysoké Mýto 5 3 0 1 1 9:6 10 

5. Živanice 5 1 3 1 0 8:7 10 

6. Letohrad 5 2 1 1 1 4:4 9 

7. Kutná Hora 5 2 0 2 1 5:4 8 

8. Dvůr Králové 5 1 2 1 1 7:8 8 

9. FK Turnov 5 1 1 2 1 10:9 7 

10. Kolín 5 1 2 0 2 6:7 7 

11. Přední Kopanina 5 1 1 1 2 7:9 6 

12. Náchod 5 1 1 1 2 5:7 6 

13. Pardubice B 5 1 0 2 2 6:7 5 

14. Chrastava 5 1 0 1 3 6:9 4 

15. Kratonohy 5 1 0 0 4 8:11 3 

16. Trutnov 5 1 0 0 4 3:10 3 

Čáslavští šachisté oznamují, že již byla zahájena šachová sezona ročníku 
2016/2017. Schůzky se konají každou středu od 16:00 hodin v Klubu důchodců 
v Čáslavi. Vítáni jsou všichni obdivovatelé a příznivci této krásné královské hry.

Nejbližší mistrovské utkání sehraje domácí B mužstvo dne 9. 10  od 10:00  
hodin se Sendražicemi v Klubu důchodců a A mužstvo dne 6. 11. od 9:00 hodin 
s Pečkami také v Klubu důchodců. Přijďte se podívat a svojí přítomností 
povzbudit naše hráče.

ŠACHY V ČÁSLAVI

HC ČÁSLAV
HC Čáslav informuje

NEJBLIŽŠÍ ROZLOSOVÁNÍ 
ZÁPASŮ HC ČÁSLAV
TJ Tatran Sedlčany Hokejový klub Čáslav, z.s. 1.10.2016 17:00

Božetice Hokejový klub Čáslav, z.s. 9.10.2016 17:00

HC Spartak Žebrák Hokejový klub Čáslav, z.s. 16.10.2016 16:00

HC Hvězda Kladno Hokejový klub Čáslav, z.s. 22.10.2016 7:00

HK Kralupy nad Vltavou Hokejový klub Čáslav, z.s. 29.10.2016 9:00

TJ Spartak Příbram Hokejový klub Čáslav, z.s. 6.11.2016 17:00

VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA
SK VELC Žilina HC Buldoci Neratovice 10.9.2016 1 : 6

HC Poděbrady HK Kralupy nad Vltavou 10.9.2016 4 : 2

SK Sršni Kutná Hora Hokejový klub Čáslav, z.s. 11.9.2016 3 : 2 (SN)

HC Zlonice TJ Spartak Příbram 11.9.2016 3 : 4 (SN)

Božetice HC Spartak Žebrák 11.9.2016 7 : 4

Dne 19. 10. 2016 v Kulturním domě Lorec v Kutné Hoře od 9:00-15:00 hod. 
proběhne Veletrh učebních a studijních oborů. 
ÚP ČR, kontaktní pracoviště Kutná Hora a Lanete spol. s r.o. G. Jeníkov připravil 
pro žáky základních škol, jejich rodiče a další zájemce o středoškolské studium 
již tradiční přehlídku středoškolského vzdělávání. 
Na veletrh zavítají zástupci téměř 60 škol, z Kutnohorska, Kolínska i dalších 
regionů, aby prezentovali nabízené studijní obory, seznámili s podmínkami k 
přijetí a studia a předvedli práce svých studentů. Aby si mohli návštěvníci 
veletrhu ověřit své uplatnění po úspěšném absolvování studia, jsou pozváni i 
zástupci zaměstnavatelů, kteří vysvětlí, jaké dovednosti a znalosti očekávají u 
svých budoucích zaměstnanců a jaké profese potřebují ve svých firmách. 
Své služby v rámci volby studia a zvládání obtížných životních situací představí i 
zástupci Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje pracoviště 
Kutná Hora a pracovníci O. s. Povídej K. Hora - Centra krizové intervence. 

Vstup pro zájemce o studium je zdarma. 

VELETRH STUDIJNÍCH A UČEBNÍCH OBORŮ 


