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usnesením č. 48/2016

usnesením č. 49/2016 usnesením č. 57/2016

usnesením č. 50/2016 usnesením č. 58/2016

usnesením č. 51/2016
usnesením č. 59/2016

vzala na vědomí

usnesením č. 60/2016
usnesením č. 52/2016

usnesením č. 61/2016

neměla námitek
usnesením č. 53/2016

usnesením č. 54/2016

usnesením č. 55/2016

usnesením č. 56/2016

 schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. pozemku p. č. 248/2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
87/2015 mezi Městem Čáslav a firmou DOPAS s. r. o. na akci: Zpracování Katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 10001 pro obec a katastrální území 

2projektové dokumentace stavby „ Provozní řešení areálu Městské nemocnice Čáslav o výměře 5m  pro pana M. K., bytem Močovice, 286 01 Čáslav, jako 
Čáslav“ vlastníkovi stánku na předmětné části pozemku, za cenu 2 500 Kč/rok.

 schválila Dodatek č. 26 ke Smlouvě č.  vyslovila souhlas s přijetím finančního účelového daru 
S/100163/OT000178/001/2005 mezi Městem Čáslav a společností AVE CZ pro Základní školu Čáslav, Masarykova 357 ve výši 7 610 Kč na nákup sady 
odpadové hospodářství s. r. o., dle důvodové zprávy. kompletních dresů pro žáky, dle důvodové zprávy.

 vyslovila souhlas s užitím městského znaku žadateli P. H.  schválila zábor části veřejného prostranství na náměstí 
pro účely vědecké publikace „Klíč ke znakům měst České republiky“, dle Jana Žižky z Trocnova dne 16. 7. 2016 na promo akci produktu Jameson 
důvodové zprávy. pořádanou firmou Identita s. r. o. Praha 2 pro klienta Jan Becher – Karlovarská 

 vyslovila nesouhlas s připojením města Čáslavi k Becherovka, a. s., dle důvodové zprávy.
mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“ dne 10. března 2016.  schválila firmu Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. 

 zprávu o provedení inventarizace majetku v termínu k 31. 12. Praha 5, jako zpracovatele dokumentace a žádosti o dotaci, dle důvodové 
2015 – DNM, DDNM,DHM, DDHM, zásoby, ceniny, účetní zůstatky a závazky zprávy.
včetně pohledávek, dle důvodové zprávy.  schválila firmu KASYS s. r. o. Plzeň, jako dodavatele 1 ks 

 vyslovila souhlas s uzavřením Darovací smlouvy a rotomatu pro odbor vnitřních věcí MěÚ Čáslav, dle důvodové zprávy.
Smlouvy o sponzorské spolupráci mezi Českou spořitelnou a. s. a Městem  schválila finanční odměny pro členy komisí, které zřizuje 
Čáslav na rok 2016 a dále s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o účtu č.: Rada města Čáslavi, dle důvodové zprávy.
21418-11117722/0800 dle důvodové zprávy.  vůči obnově vodovodů a kanalizací v ulicích na pozemcích ve 

 schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o provozu nápojového či vlastnictví Města Čáslav uvedených v tabulce:
prodejního automatu mezi společností Kávy Pitel s. r. o. Čáslav a Městem 
Čáslav ve znění dle důvodové zprávy.

 vyslovila souhlas s nenavyšováním nájemného z 
bytových a nebytových prostor pro rok 2016 o míru inflace, tj. roční index 
spotřebitelských cen, který za rok 2015 činí 0,3 %, dle důvodové zprávy.

 doporučila zastupitelstvu města vyhovět žádosti p. K. M. 
o možnosti uhradit ve splátkách dlužné nájemné a penále vzniklé neplacením 
záloh nájemného a služeb za užívání bytu č. 1 v č. p. 138, ul. Jeníkovská, Čáslav, 
dle důvodové zprávy.

 schválila záměr města Čáslav na pronájem části 
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Pozemek č. v k.ú. Čáslav ulice
p.č. 2274/3 Jeníkovská - vnitroblok
p.č. 2310 J. Karafiáta
p.č. 2311/1 J. Karafiáta
p.č. 2310 Palackého
p. č. 2301 Palackého
p. č. 2300/1 Váchova
p. č. 2299 Váchova
p. č. 2012/3 Nad Rezkovcem

usnesením č. 62/2016

usnesením č. 63/2016
usnesením č. 68/2016

usnesením č. 64/2016

usnesením č. 69/2016

usnesením č. 65/2016

usnesením č. 66/2016

usnesením č. 70/2016

usnesením č. 71/ 2016

usnesením č. 67/2016

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého pozemkem st.p.č. 553/1, jehož součástí je stavba čp. 288 vše zapsané u 
rozsahu „Květinová výzdoba ve městě Čáslav v roce 2016“ byly obeslány firmy Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora 
uvedené v důvodové zprávě. pro obec a katastrální území Čáslav na LV 10001, za nejvyšší nabídnutou cenu 

 vyslovila souhlas s organizováním Jarních oslav v roce zaslanou v uzavřené obálce označené: „dům čp. 288, ul. Masarykova, Čáslav“
2016 panem Václavem Šmídem na Náměstí Jana Žižky z Trocnova, Čáslav ve  schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
dnech 2. 5. – 10. 5. 2016 včetně ohňostroje dne 7. 5. 2016, dle důvodové připojení odběrných el. zařízení distribuční soustavě do napěťové hladiny 0.4 
zprávy. kV (NN) č. 16_SOBS02_4121165999 mezi Městem Čáslav a ČEZ Distribuce, a.s. 

 navrhla Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout usnesení se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za účelem 
tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením schvaluje prodej vybudování čtyř přípojek el. energie pro nově vzniklou lokalitu Cihelna III, 
bytové jednotky č. 1306/15 v domě č. p. 1306 spolu se spoluvlastnickým Čáslav a platbu ve výši 50.000,-- Kč jako podíl na oprávněných nákladech 
podílem ve výši ideálních 6816/368520 na společných částech domu č. p. spojených s připojením odběrných zařízení a se zajištěním požadovaného 
1305, č. p. 1306, č. p. 1307, č. p. 1308 a na pozemcích st. p. č. 1820/1, st. p. č. příkonu
1820/2, st. p. č. 1820/5, st. p. č. 1820/9 v k. ú. Čáslav, paní L. C., bytem Čáslav, za   schválila zřízení věcného břemene - služebnosti  na 
kupní cenu ve výši 831.143 Kč. pozemcích p.č. 325/5 a  p.č. 2274/3 zapsaných na LV 10001 pro obec a k.ú. 

 vyslovila souhlas se stavbou: „I/38 mosty ev.č. 38-049 a Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti 
ev.č. 38-050 - PD“ dle předložené DSP vč. zásahu do pozemku p.č. 2009/9 Kutná Hora za účelem, pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ 
zapsaného na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Distribuce, a.s., Děčín IV -  Podmokly, Teplická 874/8, v souladu se smlouvou o 
Kutná Hora pro obec a katastrální území Čáslav na LV 10001. budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene z r. 2011 a v rozsahu dle 

 schválila záměr Města Čáslav na pronájem nemovitostí geometrického plánu č. 2693-132/2014, úplatně ve výši 1 500 Kč + platná 
2st. p. č. 121 o výměře 399 m , jejíž součástí je budova (rekreační chata) čp. 104, sazba DPH.

2 2  navrhla Zastupitelstvu města Čáslav přijmout usnesení pozemku p. č. 584 o výměře 72 m , pozemku p. č. 585 o výměře 169 m , 
2 2 tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje uzavření pozemku p. č. 592/2 o výměře 86 m , pozemku p. č. 575 o výměře 101 m , 

2 2 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti mezi pozemku p. č. 576 o výměře 83 m , pozemku p. č. 577 o výměře 73 m , pozemku 
2 2 Městem Čáslav jako oprávněným z věcného břemene a Městem Zruč nad p. č. 578 o výměře 122 m , pozemku p. č. 580 o výměře 86 m , pozemku p. č. 

2 2 Sázavou jako povinným z věcného břemene na pozemku p.č. 2812 v k.ú. Zruč 582/2 o výměře 94 m , pozemku p. č. 582/4 o výměře 104 m  a pozemku p. č. 
2 nad Sázavou za jednorázovou úhradu ve výši 5 025 + DPH v platné výši z důvodu 587/2 o výměře 65 m  zapsaných u Katastrálního úřadu pro Královohradecký 

pokládky elektr. kabelu pro vybudování elektropřípojky k rekreační chatě ve kraj, katastrálním pracovišti  Trutnov na listu vlastnictví 208 pro obec a 
vlastnictví Města Čáslav postavené na pozemku st.p.č. 2774 v k.ú. Zruč nad katastrální území Velká Úpa II společnosti Čáslavská servisní s.r.o., se sídlem 
Sázavou.Bojovníků za svobodu čp. 1448, Čáslav IČ: 26489678, za cenu  5.000 Kč/rok vč. 

 mění termíny pro podání přihlášek k výběrovému řízení DPH od 1. 4. 2016 na dobu neurčitou.
2na prodej nemovitostí - pozemku st. parc. č. 553/1 o výměře 358 m  a domu čp.   schvaluje záměr Města Čáslav na prodej pozemku p.č. 

2 288 na pozemku st. p. č. 553/1 vše v k. ú. Čáslav a k záměru města na prodej 197/11 o výměře 303 m ,  za podmínky: - pozemek je prodejný pouze spolu s 

Usnesení městské rady ze dne 29. 2. 2016 | Městská rada



2nemovitostí - pozemku st. p. č. 609 o výměře 263m , jehož součástí je stavba č. v návrhu sportovní komise rady města. Poskytnutí dotace na údržbu tělový-
p. 330 v ul. Masarykova, Čáslav na pozemku st. p. č. 609 vše v k. ú. Čáslav tak, že chovného zařízení jezdeckému středisku Filipov ve výši uvedené v návrhu 
stanovuje společný termín pro podání nabídek s přihlášením k výběrovému sportovní komise města. Dotaci sportovcům, reprezentantům ČR Michalu 
řízení a záměru města do 15. 3. 2016. Černému a Petře Andrejskové ve výši uvedené v návrhu sportovní komise rady 

 schválila umístění předzahrádky (zábor veřejného města.
prostranství) před č. p. 108/5 v ulici Klimenta Čermáka v Čáslavi v období 4-  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit poskyt-
9/2016 v souladu s obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi o místních nutí dotací na činnost žadatelů, v oblasti tzv.“ olympijských sportů“ ve výši 
poplatcích v platném znění. uvedené v návrhu sportovní komise rady města. Poskytnutí dotace na činnost 

 navrhla Zastupitelstvu města schválit usnesení tohoto TK Sokol Čáslav ve výši uvedené v návrhu sportovní komise rady města. Poskyt-
znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením schvaluje seznam žadate- nutí dotace na údržbu tělovýchovného zařízení TJ Sokol Čáslav ve výši uvedené 
lů o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2016 tak, jak je uvedeno v v návrhu sportovní komise rady města. Poskytnutí dotací na sportovní akce - 
důvodové zprávě. žadatelům AC Čáslav, spolek, Oddíl Judo ZŠ Sadová Čáslav, spolek, FK Čáslav, z. 

 neschválila zřízení parkovacího místa pro žadatele D. M. s. , TK Čáslav, a. s. ve výši uvedené v návrhu sportovní komise.
v Čáslavi v ulici Formíkova, č. p. 21 - dle předložené situace.  schválila záměr Města Čáslav na pronájem nemovitostí 

2 schválila přidělení bytu zvláštního určení č. 20 v domě s pozemku p. č. 2774 o výměře 43 m , jehož součástí je stavba č. e. 70 a pozemku 
2pečovatelskou službou, v ul. Generála Eliáše 1710 v Čáslavi panu profesoru p. č. 2775/1 o výměře 1182 m  zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočes-

MUDr. M. K., trv. bytem Čáslav, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. ký kraj, Katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 10680 pro obec a katastrální 
 vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 5 zákona č. 250/2000 území Zruč nad Sázavou a ideální jedné poloviny pozemků PK p. č. 512, PK p. č. 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 513 a PK p. č. 514 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici Čáslav od firmy Katastrálním pracovišti Kutná Hora pro obec a katastrální území Zruč nad 
Petr Váňa s. r. o., dle důvodové zprávy. Sázavou (původní k. ú. Chabeřice) na LV 1413 společnosti Čáslavská servisní 

 schválila firmu AUDIOSCAN spol. s r. o. , jako dodavatele s.r.o., se sídlem Bojovníků za svobodu čp. 1448, Čáslav  IČ: 26489678, za cenu  
ultrazvukového diagnostického přístroje pro Městskou nemocnici Čáslav, dle 1000 Kč/rok + DPH od 1. 4. 2016 na dobu neurčitou.
důvodové zprávy.  pověřila tajemníka Městského úřadu Čáslav, aby zjistil 

 schválila Sazebník úhrad za poskytování informací dle všechny dostupné možnosti a pravomoce ze strany Města, jak zabránit případ-
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. nému ukládání nebo skladování odpadu na skládce AVE Čáslav v souvislosti s 

 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého roz- likvidací kalů z Ostrama a . s . 
sahu: „Zhotovení ústředního vytápění a vnitřních rozvodů plynového potrubí v 
budoucí prodejně potravin v domě nám. Jana Žižky z Trocnova č. p. 74 (Grand) v 
Čáslavi“ firmu: JANÁK KAREL, Dolní Bučice 218, 285 71, Vrdy, IČO: 629 48 237.

 schválila Poskytnutí dotací žadatelům na činnost a 
členskou základnu do18 let ve výši uvedené v návrhu sportovní komise rady 
města - Sportovní klub Lucie Horákové a Jezdectví - František Lomský.  
Poskytnutí dotací na sportovní akce žadatelům - Cesta životem bez bariér, Ing. 
Peter Rackovský, SK Slavoj Čáslav, Česká asociace silných mužů ve výši uvedené 

usnesením č. 72/2016
usnesením č. 81/2016

usnesením č. 73/ 2016

usnesením č. 74/2016
usnesením č. 82/2016

usnesením č. 75/2016

usnesením č. 76/2016

usnesením č. 77/2016

usnesením č. 83/2016
usnesením č. 78/2016

usnesením č. 79/2016

usnesením č. 80/2016

ČÁSLAV NAVŠTÍVIL PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČR
V pondělí 22. února zavítal do Čáslavi předseda 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Jan Hamáček. Před budovou radnice jej přivítal 
starosta města, inženýr Jaromír Strnad. 

Jak vnímá předseda PS PČR několikahodinovou 
návštěvu našeho města? 

Jan Hamáček zahájil návštěvu Čáslavi krátkým 
rozhovorem se starostou města, po němž 
následovala schůzka s členy městské rady. S 
ohledem na profese jejích jednotlivých členů 
probíhala živá diskuse zvláště o otázkách 
zdravotnictví a školství jak v souvislosti s 
celorepublikovou politikou, tak i s ohledem na 
situaci přímo ve městě Čáslavi. Jan Hamáček při 
této příležitosti vyzdvihl úroveň školství v Čáslavi i 
trvalou a hlavně úspěšnou snahu vedení města o 
zachování městské nemocnice. Podle vyjádření 
předsedy poslanecké sněmovny se rozhodně 
nejedná o běžnou záležitost. 

s ředitelem školy, doktorem Zdeňkem Sejčkem o 
otázkách, jež školu trápí i o úspěších, kterých 

"Navštívil jsem Čáslav na pozvání pana starosty dosahuje. Také zde se rozvinula debata, týkající se 
Jaromíra Strnada a jsem tomu velmi rád. Pravidelně celkové koncepce středního školství, z níž 
cestuji po městech po celé České republice a z vyplynulo, že by měl být v budoucnu na tuto oblast 
tohoto pohledu musím říci, že Čáslav patří ke skvěle života kladen větší důraz, a to jak v oblasti gymnázií, 
spravovaným a fungujícím městům. Pan Strnad mě středních odborných škol, tak i v oblasti školství 
seznámil i s plánovaným rozvojem města. Mluvili učňovského. Poté již následovala debata se 
jsme mimo jiné o zimním stadionu, který by měl v studenty třetích ročníků obou škol, která se 
Čáslavi vyrůst. Přislíbil jsem mu, že se přimluvím za uskutečnila v aule školy.  Zde hovořil převážně o 
to, aby se na výstavbu našla také část prostředků ve zahraniční politice republiky, jejím členství v 
státním rozpočtu,“ odpověděl Jan Hamáček na Evropské unii i v NATO. Dotazy studentů byly potom 
dotaz Čáslavských novin. směrovány také na oblast uprchlické krize. 

Po rozhovoru s vedením města se předseda „Debata se studenty čáslavského gymnázia mě 
poslanecké sněmovny v doprovodu starosty města velmi potěšila. Ukázalo se, že mají přehled a dobře 
odebral do budovy zdejšího gymnázia a střední se orientují i v zahraničně politických otázkách," 
odborné školy pedagogické, kde nejprve pohovořil uzavřel Jana Hamáček.                                              zn

Městský úřad zve všechny občany 
na zasedání Zastupitelstva města Čáslavi,

které se uskuteční v pondělí 11. dubna 2016
od 17. hodiny na Nové scéně Dusíkova divadla.

Podrobný program bude uveřejněn na úřední desce,  
výlepových plochách 

a na internetových stránkách města (www.meucaslav.cz).
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Ve čtvrtek 3. března se uskutečnilo slavnostní 
otevření nové čáslavské hasičské stanice. Ačkoliv 
její uživatelé, tedy místní členové Hasičského 
záchranného sboru, se do uvedených prostor 
stěhovali již před koncem minulého roku, symbolic-
ké přestřižení pásky teprve nyní definitivně zakon-
čilo celou akci výstavby tohoto moderního objektu. 

Významné akce, která se stala předělem v 
historii čáslavského hasičského sboru, byli samo-
zřejmě přítomni význační členové HZS, jakými jsou 
například dva náměstci

Svoje poděkování potom v 
krátkých proslovech vyjádřili i 
ostatní hosté slavnosti. Brigád-
ní generál František Zadina 
zhodnotil činnost čáslavských 
hasičů v číslech: „Vždy, když se 
jedu podívat na novou stanici, 
snažím se zjistit, jak velký výz-
nam a dosah má. Dovolte mi 
proto zmínit několik čísel: 
zásahový dosah čáslavské sta-
nice je celých 374 kilometrů 
čtverečních, na kterých leží 49 
obcí, v nichž žije 31 600 obyva- podíleli a dílo dovedli až do zdárného konce, zvláště 
tel. Stanice pečuje o 5 jednotek pak přítomného zástupce dodavatele stavby Jaro-
JPO III a o 30 jednotek JPO V. Zá- slava Bursíka a zaměstnanců firmy. 

sahová činnost osciluje kolem dvou set dvaceti Nyní již stanice plnohodnotně slouží mužům, 
výjezdů ročně,“ konstatoval a zároveň popřál všem kteří si vybrali povolání, v němž si nemohou být jisti 
členům sboru, aby jim moderní stanice sloužila jen okamžikem, kdy budou muset vyjet na pomoc 
ke spokojenosti.  lidem, jež se ocitnou v nebezpečné či dokonce život 

ohrožující situaci a vyjíždějí k likvidaci požárů, na 
pomoc při dopravních nehodách, ekologických 
haváriích, přírodních katastrofách. Mužům, kteří 
nasazují vlastní životě k záchraně druhých. Mužům, 
kteří si důstojné prostředí pro svoji práci více než 
zaslouží. 

Přejme jim proto - spolu s hosty slavnosti, aby  generálního ředitele HZS, 
jim stanice vždy poskytovala příjemné a odpovídají-pánové brigádní generál Miloš Svoboda a brigádní 
cí zázemí a aby jejich pomoci bylo třeba v co nej-generál František Zadina. Dále lze jmenovat 
menším počtu případů.                                            krajského ředitele HZS Miloslava Svatoše, ale mezi 

účastníky bylo možné vidět mnoho dalších hostů v 
uniformách sboru, a to i zástupce ostatních stanic z 
okolí Čáslavi. Z představitelů vedení města byli pří-
tomni jeho místostarosta, doktor Vlastislav Málek, Zvláštním okamžikem se otevření stanice stalo 
tajemník zdejšího městského úřadu inženýr An- také pro bývalého místostarostu města, inženýra 
tonín Hejzlar i člen městkého zastupitelstva, bývalý Jiřího Havlíčka, který před několika lety stál u zrodu 
místostarosta města a současný náměstek ministra myšlenky vybudování stanice právě v těchto 
průmyslu a obchodu a vedoucí Úřadu ministerstva, místech, tedy ve Vrchovské ulici. „Cesta to nebyla 
inženýr Jiří Havlíček. Slavnost si nenechal ujít ani vůbec jednoduchá a musím říci, že společným 
hejtman Středočeského kraje, inženýr Miloš Petera, úsilím města, HZS a státu se nakonec podařilo toto 
který v krátkém rozhovoru vysoce ocenil práci hasi- úžasné dílo vytvořit. Chtěl bych poděkovat jak 
čů, jako jedné ze složek Integrovaného záchranné- představitelům města, tak projektantovi, dodava-
ho systému. Potvrdil také velmi úzkou spolupráci telům stavby a také hasičskému sboru za vynikající 
vedení Středočeského kraje s Hasičským záchran- práci, kterou zde v tom krátkém čase, kdy se stanice 
ným sborem a snahu o vzájemnou podporu a po- budovala, odvedli. Myslím, že je to krásné dílo, 
moc. „Vždy, když mám příležitost účastnit se obdob- stavba se opravdu povedla a stane se vzorem pro 
né akce, jsem velmi potěšen, že právě hasiči mohou další stanice HZS v celé České republice. Přeji ha-
užívat moderní prostory, které jim poskytnou dobré sičům, ať jim stanice dobře slouží a občanům přeji, 
zázemí,“ doplnil dále hejtman Středočeského kraje aby jejich pomoci museli využívat co možná nejmé-
Miloš Petera. ně," vyzdvihl zásluhy všech, kteří se na výstavbě 

 zn  

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ČÁSLAVSKÉ STANICE HZS

NOVÝ VYVOLÁVACÍ SYSTÉM
Pracoviště Městského úřadu Čáslav v ulici Generála 
Eliáše 6 disponuje novým vyvolávacím systémem. 
Používání nynějšího přístroje je přehlednější a kva-
litnější.

dostávají pouze kladné,” řekl k tématu Tomáš Ru-
dolf, který má na starosti informační a telekomuni-
kační technologie. Systém je spuštěn

 má  auto-
Vzhledem k zastaralému vyvolávacímu systé- matické zapínaní a vypínaní, které je nastaveno 

mu, sloužícímu pro plynulé odbavování klientů a podle úředních hodin Městského úřadu Čáslav.
pohodlnému čekání ve frontě bez předbíhání, při- Postup při ovládání zůstává stejný. Pokud klient 
stoupilo město Čáslav k pořízení nového zařízení s potřebuje například vystavit nový cestovní pas, na 
dotykovou obrazovkou. „Intuitivní ovládání a pře- obrazovce zvolí kategorii „cestovní pasy“ a vytiskne 
devším velká dotyková obrazovka umožňuje, v prv- se lístek s číslem. Jakmile bude dotyčný na řadě, 
ní řadě  seniorům s horším zrakem, rychlejší mani- displej nainstalovaný v čekací místnosti ukáže jeho 
pulaci a zorientování se v systému. Jsem velmi rád, číslo a nasměruje ho do kanceláře, ve které se ho již 
že na místě starého a nepřehledného přístroje, dnes ujme příslušná osoba.
stojí modernější zařízení. Ohlasy se k nám zatím 

 pro agendy 
odboru dopravy a odboru vnitřních věcí a

                                  
              JN

PRVNÍ SEZÓNA
ZREKONSTRUOVANÉHO 
SÁLU HOTELU GRAND
Nově opravený sál hotelu Grand na Žižkově náměstí 
má za sebou první sezónu provozu. Jak se s ní jeho 
správci a organizátoři společenských akcí vypořáda-
li? 

„S ohledem na skutečnost, že se jednalo o první 
sezónu, kdy bylo provozovatelem sálu město Čáslav 
(prostřednictvím společnosti Čáslavská servisní, 
s.r.o.), bylo třeba získat prvotní zkušenosti a pře-
hled. Přesto můžeme konstatovat, že se jednalo o 
úspěšné zahájení provozu,“ zhodnotil v krátkosti 
jednatel Čáslavské servisní, s. r. o, pan Jakub Pavlík. 

„V průběhu uplynulých měsíců se v prostorách 
zrekonstruovaného společenského sálu a jeho 
zázemí uskutečnilo celkem devět plesů, čtyři 
vánoční večírky i koncert. Sál se stal také vhodným 
prostředím pro pořádání tanečních lekcí pro 
dospělé,“ řekl inženýr Pavlík, který dále doplnil, že 
jsou na základě získaných zkušeností pro příští 
společenskou sezónu plánovány určité změny v 
organizaci chodu tohoto zařízení. Mezi ně bude 
patřit například i předpokládané zprovoznění 
dalšího baru v prostorách balkónu, kde by měl být k 
dispozici obdobný sortiment, jako v baru hlavním. 
Rozšířena by měla být také osvětlovací, ozvučovací 
a audiovizuální technika. Vzhledem ke skutečnosti, 
že ne všichni návštěvníci společenských akcí se 
chovají ke zrekonstruovaným prostorům ohledupl-
ně, bude muset dojít také k drobným opravám a 
zajištění vyšší bezpečnosti pro příští období. 
Celkově však lze hodnotit uplynulou sezónu jako 
úspěšnou.               zn
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V posledních letech Čáslav zažila již několik velmi 
vydařených celodenních červnových akcí, 
pořádaných pokaždé v jiném duchu. Ať již se jednalo 
o gastronomické slavnosti, historické ohlédnutí při 
příležitosti 750. výročí založení města nebo jiné, 
návštěvníci byli v převážně většině vždy spokojeni. 
Na tradici pořádání Čáslavských slavností město 
naváže také v tomto (olympijském) roce. Tentokrát 
se bude jednat o program, prozatím pracovně 
nazvaný „Čáslavské slavnosti 2016 - Letní 
olympiáda“ 

„Stejně jako v minulých letech, i tentokrát by 
měl celé slavnosti zahájit průvod centrem města,“ 
přiblížila plánovaný průběh letošních slavností 
vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče 
zdejšího městského úřadu, paní Bc. Jiřina Kožená, 
která dodala, že se bude samozřejmě jednat o 
průvod sportovně laděný. 

Také v dalším programu dne bude hrát sport 
velkou roli, ať již se bude jednat o doprovodné 
soutěže, zápasy, ukázky či další součásti akce. 

„Celým dnem pak budou účastníky akce 
provázet hudební vystoupení například v podání 
místního ZUŠ bandu, The Beatles revival, skupiny 
Vesper Gamba Blues Band či Laura a její tygři nebo 
Zakázaný Ovoce,“ doplnila dále paní Jiřina Kožená. možné ovlivnit, bude tak jako vždy počasí, které má 

Letošní Čáslavské slavnosti jsou naplánovány na samozřejmě na průběh každé akce pod otevřeným 
druhou červnovou sobotu, tedy na . nebem velký vliv. Věřme ale, že se snad tentokrát 
Organizátory čekají ještě dlouhé a složité přípravy, nad náměstím Jana Žižky z Trocnova objeví slunce a 
všichni však doufají, že se vše podaří dovést do vše bude moci proběhnout v poklidné a příjemné 
zdárného konce a všichni účastníci slavností se atmosféře.
budou i v tomto roce dobře bavit. Jediné, co není  

11. 6. 2016

  zn

Přijďte si poslechnout povídání o audioknihách 
a zajímavé ukázky nahrávek. Prezentované audiok-
nihy si můžete vypůjčit hned na místě, nebo si přijít 
vybrat z naší bohaté nabídky mluveného slova do 
studovny knihovny v obvyklou půjčovní dobu.

Přednáška ČTĚTE UŠIMA se koná v pondělí 18. 
dubna od 17 hodin v přednáškové místnosti 
knihovny na Kostelním náměstí. Těšíme se na vaši 
návštěvu!      

  

V  březnu u příležitosti „Měsíce čtenářů“ úspěšně 
proběhl komponovaný pořad o audioknihách v 
Klubu důchodců v Čáslavi. Pro velký zájem ze strany 
čtenářů se čáslavská knihovna rozhodla tento pořad 
nabídnout i široké veřejnosti. 

Městské muzeum a knihovna Čáslav

ČTĚTE UŠIMA

TAKÉ LETOS SE MŮŽEME TĚŠIT
NA ČÁSLAVSKÉ SLAVNOSTI

Multifunkčnímu vozidlu, pořízenému v minulém 
roce, které především udržovalo městskou zeleň a 
komunikace, bylo vzhledem k jeho funkcím 
rozšířeno využití. 

„V letních měsících je pomocí automobilu zalé-
vaná zeleň a v podzimním období vysává spadané 
listí. Automobil již také nově od 1. března letošního 
roku slouží k vývozu odpadkových košů”, uvedla 
inženýrka Jana Hamplová, jednatelka Čáslavské 
servisní, s. r. o., které byla tato služba svěřena. 

Tato práce byla dříve vykonávaná společností 
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. K tomuto kro-
ku bylo přistoupeno za účelem využití dalších funkcí 
vozu a jeho širšího uplatnění.

Služby automobilu jsou také nabízeny soukro-
mým osobám, pro využití například k odvozu mate-
riálu ze zahrad, stěhování drobnějšího nábytku atd. 
Bližší informace lze získat u Ing. Jany Hamplové na 
telefonním čísle 327 312 042.                                  JN

DALŠÍ VYUŽITÍ MULTIFUNKČÍHO 
VOZU V MAJETKU MĚSTA

V minulém čísle Čáslavských novin byla 
omylem uveřejněna informace, že do lavic 
čáslavské základní školy v Masarykově ulici 
zasedne padesát dětí. Ve skutečnosti by se 
mělo jednat o padesát devět dětí. Za chybu se 
omlouváme a děkujeme za pochopení.   

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ 
V ZŠ MASARYKOVA

Rada města na jednom ze svých minulých zasedání 
„pověřila tajemníka Městského úřadu Čáslav, aby 
zjistil všechny dostupné možnosti a pravomoce ze 
strany Města, jak zabránit případnému ukládání ne-
bo skladování odpadu na skládce AVE Čáslav v sou-
vislosti likvidace kalů z Ostrama a . s .“ O vysvětlení 
této situace jsme požádali přímo tajemníka MěÚ, 
inženýra Antonína Hejzlara.  

Současné kroky zdejšího městského úřadu, 
respektive konkrétně jeho tajemníka, inženýra 
Antonína Hejzlara, mají tedy za cíl pouze získání zák-
ladních informací o možném postupu zmiňované 
společnosti i města.                                                 

„Společnost AVE CZ odpadové hospodářství zví-
tězila ve výběrovém řízení na odstranění tak zva-
ných nadbilančních kalů z ropných lagun Ostramo v 
Ostravě,“ sdělil inženýr Hejzlar. „Protože se jedná o 
společnost, která má jeden ze svých provozů také v 
našem městě, rozhodli jsme se tomuto tématu pod-
robněji věnovat. Rozhodně to ale neznamená, že by 
městu nyní hrozily v souvislosti s touto zakázkou u-
vedené společnosti nějaké problémy,“ konstatoval 
dále tajemník městského úřadu s odkazem na přís-
né legislativní normy, které v oblasti ochrany život-
ního prostředí v takovémto případě platí. To ostatně 
potvrzuje také tisková zpráva společnosti AVE CZ: „S 
těžbou kalů můžeme začít v okamžiku, kdy splníme 
veškeré legislativní požadavky, mezi něž patří napří-
klad kladné stanovisko EIA, které posuzuje vliv na ži-
votní prostředí... Odstranění kalů proběhne v reži-
mu nebezpečných odpadů na zařízeních, která bu-
dou v dané době disponovat platným povolením 
pro příjem takovýchto odpadů. Vzhledem k tomu, 
že finální odstranění zvápnělých kalů proběhne až 
za několik let, nejsou v současné době koncová za-
řízení exaktně determinována,“ vysvětluje zpráva. 

  zn

PREVENTIVNÍ KROKY

Město Čáslav v současné době intenzivně pracuje 
na přípravách investiční akce Rekonstrukce chodní-
ku v ulici Tyršova. Tento frekventovaný chodník, 
jenž vede podél komunikace, po které denně 
projede více než 2 000 automobilů, a který propoju-
je vlakové nádraží s autobusovým, je ve špatném 
technickém stavu a nesplňuje tak odpovídající 
podmínky z hlediska bezpečnosti chodců a rovněž 
bezbariérovosti. 

Právě zvýšení bezpečnosti chodců a zajištění 
bezbariérovosti chodníku jsou hlavní předpoklady 
pro to, aby mohla Čáslav předložit tuto akci v 
podobě žádosti o dotaci do nového Integrovaného 
regionálního operačního programu, tj. aby mohla 
být stavba realizována za pomocí dotačních 
prostředků EU. Předpokládané náklady se nyní 
pohybují kolem cca 6 mil. Kč a město může získat z 
EU až 90 % z rozpočtu projektu. Žádost o dotaci 
musí být poskytovateli dotace předložena do 29. 
dubna 2016, a pokud bude dotace schválena, začne 
se s fyzickou realizací ještě v tomto roce.

Město Čáslav zahajuje tímto projektem další 
etapu v čerpání finančních prostředků za pomocí 
financí z EU. Již nyní má připraveno několik projek-
tových záměrů, které by chtělo v tomto tak zvaném 
programovém období do roku 2020 realizovat. 
Jedná se například o rekonstrukci objektu bývalé 
vojenské ubytovny v areálu Generála Eliáše, 
pokračování v modernizaci přístrojové zdravotnic-
ké techniky v Městské nemocnici, či o zateplení 
budov domů s pečovatelskou službou….

Zástupci města doufají, že budou ve využívání 
dotačních prostředků úspěšní minimálně tak, jak 
tomu bylo v posledních 8 letech, kdy získala Čáslav z 
prostředků Evropské Unie bezmála 170 mil. Kč. 
Celková hodnota realizovaných investic dotova-
ných z EU se nakonec vyšplhala na částku přibližně 
230 milionů korun. Z těchto peněž bylo například 
vybudováno několik kilometrů cyklostezek, 
přistavěna Nová scéna místního divadla, zateplena 
nemocnice, mateřská škola i kino, rekonstruovány 
místní komunikace či náměstí a zrekonstruován 
společenský sál v hotelu Grand.

Ing. Jakub Martinák

DOSTANE MĚSTO DALŠÍ 
POTŘEBNOU DOTACI? 
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K napsání tohoto článku mě inspiroval sloupek v 
Lidových novinách geologa Radka Mikuláše Chvála 
autorit z února tohoto roku. Jak uvádí autor sloup-
ku, dnes, s výjimkou pár desítek vědců, Špinarovo 
jméno nikomu moc neříká.  Přesto se jedná o 
slavného čáslavského rodáka, jehož jméno jsem 
slýchala často doma ve vzpomínkách mé matky a 
především tety.

rodních věd, v roce 1952 
byl jmenován docentem 
a v roce 1965 profeso-
rem zoopaleontologie. 
Pracovně pobýval v Li-
byi, Tunisku, Alžírsku a 
Antarktidě. Korespon-
doval si s předními svě-

Zdeněk Vlastimil Špinar se narodil 4. dubna tovými odborníky, přis-
1916 v Čáslavi a zde také studoval na reálném gym- píval do odborných ča-
náziu, kde 21. června 1935 složil maturitní zkoušku. sopisů celého světa. Byl 
Nejenom osmileté studium na gymnáziu, ale hlav- předsedou Českoslo-
ně členství v čáslavském skautském oddíle formo- venské společnosti pro 
valy jeho vztah k přírodě, zpočátku daný sběratel- mineralogii a geologii a 
stvím minerálů, hornin, zkamenělin, ale i zájmem o Československého ná-
rostliny, brouky, motýly. V té době jeho vášní byla rodního paleontologic-
ornitologie. Podle vzpomínek mé tety (Zdeňky Ko- kého komitétu. Na Příro-
zákové, nar. 1915) patřil v předválečné době k nad- dovědné fakultě UK v 
šeným skautům a vedl chlapecký oddíl. Ještě  před Praze působil až do roku 

s malířem Zdeňkem Burianem. Stal se tak populari-nastolením protektorátu, na táboře v létě 1939, 1986, kdy odešel do zaslouženého důchodu. 
zátorem paleontologie, jeho oborem byla paleon-skládali desítky skautů do jeho rukou slib věrnosti Jeho chalupa v severočeském Prysku (na Dě-
tologie obojživelníku a jejich evoluce.  Byl výraznou Československé republice. čínsku) se nacházela nedaleko od nejbohatších pa-
autoritou ve svém oboru a získal pro něj mnoho O prázdninách po maturitě podnikl Špinar s leontologických nalezišť. Jak vzpomínají jeho mlad-
nadaných studentů.  Prof. Špinar zemřel 14. 8. 1995 partou spolužáků cestu do Vídně, Benátek, Říma, ší kolegové a studenti, kteří k němu do těchto míst 
v Praze. Řecka, Jugoslávie, Turecka a Bulharka. Na podzim se přicházeli na konzultace, bylo jim uloženo udělat 

V listopadu 2015 v Geologickém ústavu AVČR se zapsal na přírodovědnou fakultu UK s úmyslem stu- nejdříve nějakou práci na rozlehlé ovocné a zeleni-
uskutečnil seminář k 100. výročí narození prof. dovat ornitologii. Ovlivnil ho však profesor geologie nové zahradě.  Vzhledem k  vysoké odbornosti pa-
Špinara a k 20. výročí jeho úmrtí. Ani Čáslav na a ředitel geologicko-paleontologického ústavu Ra- na profesora každý konzultující rád pomohl.  A se 
svého slavného rodáka nezapomněla. Čáslavské dim Kettner (oba spojovala je láska ke skautingu, sběrem zkamenělých žab pomáhali prof. Špinarovi 
městské muzeum a Včela Čáslavská uspořádaly k navíc Kettner byl také členem Klubu českých turis- nejen studenti geologie a paleontologie, ale i děti z 
výročí narození přednášku „Osobnost čáslavského tů). Kettner prováděl systematické výzkumy v Níz- okolních vesnic.
rodáka, paleontologa Zdeňka Špinara“ v úterý 15. kých Tatrách a v Slovenském krasu, kam bral své stu- Prof. Špinar byl výborným pedagogem, sepsal 
března. Přednáška byla mimo jiné ve svém závěru denty a asistenty s sebou. Špinar působil v jeho geo- několik vysokoškolských učebnic, ale i populárně 
doplněna také projekcí dokumentárního filmu Mar-logicko-paleontologickém ústavu zpočátku jako de- naučných z oblasti paleontologie. V obecném 
ka Tichého Žabař.  monstrátor, později jako pomocná vědecká síla. V r. povědomí ho proslavily rekonstrukce vymřelých 

1945 obhájil rigorózní práci a stal se doktorem pří- živočichů v jejich přírodním prostředí, které vytvořil                                           Mgr. Jana Andrejsková

100. VÝROČÍ NAROZENÍ PROFESORA ŠPINARA 

V pátek 1. dubna v 17 hodin bude v budově 
muzea v Husově ulici č. p. 291 zahájena výstava 
Zkamenělá minulost věnovaná 100. výročí  
narození čáslavského rodáka, významného 
paleontologa, profesora Zdeňka Špinara. 

Již v listopadu loňského roku pořádal 
Geologický ústav Akademie věd v Praze seminář 
věnovaný Zdeňku Špinarovi při příležitosti 20. 
výročí jeho úmrtí. Hlavním organizátorem této 
akce byl profesor Zbyněk Roček, bývalý student i  
dlouholetý Špinarův asistent, který  15. března 
letošního roku vystoupil v Čáslavi s přednáškou o 
tomto významném vědci.     

Výstava v muzeu je připravena ve spolupráci s 
Národním  muzeem, které na ni zapůjčilo několik 
exemplářů ze Špinarovy sbírky,  a Mgr. Štěpánem 
Rakem, který poskytl většinu  paleontologických 
exponátů dokumentujících vývoj života na Zemi.  
Vedle nich zde budou vystaveny i dokumenty z 
muzejních sbírek.  

Doprovodným programem k výstavě budou 
komentované prohlídky pro školy spojené s 
dílnami (je třeba se předem domluvit na telefonu 
327312207) a projekce filmu Žabař režiséra 
Marka Tichého (termín bude stanoven později, 
sledujte www.cmuz.cz).  

POZVÁNKA 
NA VÝSTAVU

„V sobotu 12. března proběhl v Galerii Středočeské-
ho kraje v Kutné Hoře krajský festival v přednesu s 
názvem „Ten verš si tiše říkám...“

základních škol, středních škol a gymnázií celého 
okresu rozhodně neztratili a jako každoročně do-
sáhli na medailové pozice. V kategorii IB, určené pro 

V dopoledních i odpoledních hodinách probíha- primu a sekundu gymnázií, získal náš primán Matěj 
la soutěž sólových recitátorů, z nichž porota vybrala Holoubek krásné třetí místo. V kategorii IIIA, kde 
šest nejlepších. Za čáslavské gymnázium se soutěže soutěží studenti 1.- 3.ročníků všech typů středních 
zúčastnily dvě studentky. A obě byly úspěšné! Ingrid škol, si skvěle vedl Martin Holoubek ze septimy a 
Tillmann z kvinty obdržela čestné uznání a Martina podařilo se mu vybojovat stříbro,“ shrnula za anglič-
Sedláková z 2. ročníku gymnázia je mezi šesti nej- tináře zdejšího gymnázia Jana Nováková.
lepšími a vydá se letos do Prostějova na celostátní Za soutěžící v  zeměpisné olympiádě promluvila 
přehlídku! Navázala tak na úspěchy naší školy v této jejich učitelka, magistra Lenka Kořínková: „V úterý 
oblasti a stala se další naší studentkou, která se pro- 16. února se pět studentů naší školy zúčastnilo ok-
bojovala až na Wolkrův Prostějov, což je prestižní resního kola zeměpisné olympiády. 
přehlídka recitace v ČR,“ uvedla magistra Jaroslava Všichni si svými výsledky zajistili postup do kola 
Šorčíková. krajského. Měli jsme zastoupení pouze ve dvou ka-

Výčet úspěchů studentů uvedené školy tím ale tegoriích (z celkových čtyř) a o to byl výsledek ještě 
rozhodně nekončí. Pokud bychom hovořili jen o o- více potěšující. V nejmladší kategorii (prima, 6.třída 
ceněních, která již stihli v soutěžích posbírat v tomto ZŠ) obsadila v silné konkurenci první místo Magda 
roce, nemůžeme zapomenout na postup Vavřínová a místo třetí Martin Kubeš. V nejstarší ka-

studentky 3. ročníku gymnázia Jany Krejčíkové tegorii D (kvinta - oktáva, I. - IV. G) obsadil druhé 
mezi devět úspěšných řešitelů krajského kola mate- místo Radoslav Hašek (II.G), třetí místo Martin Hor-
matické olympiády, přičemž zde byla jedinou stu- ní a čtvrté Aneta Tatíčková (III.G),“ uvedla. 
dentkou gymnázia čtyřletého (ostatní úspěšní řeši- Ačkoliv jen zde uvedený výčet je opravdu velmi 
telé navštěvují gymnázia víceletá). obsažný, vynikajících výsledků mají čáslavští gym-

Přehled vynikajících výsledků je možné doplnit nazisté ještě mnohem více. Celkový přehled jejich 
také umístěním čáslavských studentů v únorovém úspěchů je možné najít na internetových stránkách 
okresním kole Konverzační soutěže v anglickém ja- školy www.gymcaslav.cz
zyce, která se uskutečnila na kutnohorském gymná- Všem studentům, kteří skvěle reprezentují ne-
ziu J. Ortena. „Naši studenti se ve velké konkurenci jen svoji školu, ale i město Čáslav, gratulujeme.       zn

RECITACE, MATEMATIKA, ZEMĚPIS... 
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„Čas letí jako bláznivý,“ …… zpívá v jedné písni Karel 
Gott. Snad v rozporu s pokračováním textu písně, 
ho zachytím a přinesu na stránkách Čáslavských no-
vin aktuality ze sportovního dění našeho města. 14. 
3. 2016 rozhodlo zastupitelstvo města o dotacích 
pro sportovní kluby, akce a jednotlivce. Město Čás- Vstupné je dobrovolné a já doufám, že diváci 
lav je významným podporovatel sportovních aktivit budou přinejmenším stejně štědří jako byli loni. Le-
ve městě, o přidělení dotací  usnesením našeho za- tošní výtěžek ze vstupného chceme věnovat třía-
stupitelstva  se  každý občan  může přesvědčit a zjis- půlleté Božence Hradilkové, neteři Vávry Hradilka, 
tit tak, jak naše město na sport přispívá. trpící zatím nevyléčitelnou nemocí - spinální mus-

kulární atrofií.

kde bude v srpnu obhajovat zlato. Snad se vše právě na závodech v Německu a nominační boje o 
podaří. Pokud jde o hudební stránku večera, tak o tu olympiádu mu dovolí do Čáslavi přijet. Když to šlo, 
se postará Martin Maxa. Loni mu nepřízeň počasí byl tu často, což mohou potvrdit nejen divadelní 
překazila koncert na Čáslavských slavnostech, ale v návštěvníci, ale též děti ze ZŠ Masarykova.
divadle vše zvládneme. Tím ale se sportovními akcemi zdaleka nekončí-

me. Letošní Čáslavské slavnosti budou mít podtitul 
Olympiáda dětí a mládeže. Chceme se naladit na 
blížící se olympiádu v Riu se vším, co k tomu patří, 
olympijským ohněm, vlajkou, průvodem, soutěže-
mi o medaile a to přímo na našem náměstí. Též na 

28.dubna 2016 od 19 hodin se bude konat v Du-  Připojujeme se tak k aktivitě České tyto slavnosti zveme naše olympioniky. S blížícím se 
síkově divadle druhý „Galavečer čáslavského spor- basketbalové federace, která již desátým rokem po- termínem her v Riu spíše přivítáme ty olympioniky, 
tu“ spojený s vyhlášením nejúspěšnějších sportov- řádá s Českou televizí  akci „ Každý koš pomáhá“. Za kteří se her zúčastnili v minulosti, ale věřím, že i set-
ců města za rok 2016. Sliboval jsem účast sportov- každý vstřelený koš z utkání jde na konto 110 Kč a cí- kání s nimi bude pro návštěvníky čáslavských slav-
ních hvězd a ty zde také budou. Rozhodně vás zvu, lem je letos  shromáždit  finance na nákup přístroje, ností 11.6.2016 zajímavé a přitažlivé. V září si pak 
přijďte se s nimi seznámit a pobavit se. Těším se který by pomohl v léčení malé Boženky i dětí, které popovídáme v Dusíkově divadle s účastníky, a 
zejména na to, jaký pokrok učinili za rok sportovní trpí stejnou nemocí. Věřím, že budeme štědří.  věřím, že i s medailisty,  LOH v Riu de Janeiro.
přípravy naši talentovaní  fotbalisté, atleti, judisti i „Strejda Vávra“ dorazí za předpokladu, že nebude Pak již  „jen“ otevřít za účasti našich hokejových 
sportovci z dalších druhů sportů. Do uzávěr- legend zimák ve Vodrantech - přijet  přislíbili 
ky březnového vydání ČN jména ještě Jozef Golonka, Pavel Richter a Josef Augusta. 
nebudu znát, byť mnohé se dá vytušit podle To jsou nabídky města. Věřím ale,  že 
toho, jak jsme naše sportovce v průběhu občané  Čáslavi nečekají na naše pobídky a 
roku 2015 sledovali. Postoupili jsme i se nabídky a že s prvními jarními dny se vyrojí do 
zajištěním účasti hostů z řad vrcholových Vodrant a na další sportoviště nejen aktivní 
sportovců. Přijet přislíbil olympijský vítěz v sportovci, ale i ti, kdo sportují pro radost z 
desetiboji z LOH v Barceloně Robert Změlík, pohybu a pro zdraví. K naší velké radosti 
o účasti druhého olympijského vítěze v takových lidí je v Čáslavi hodně, o čemž nás 
desetiboji Romana Šebrleho jednáme, přesvědčila účast na veřejném bruslení na 
stejně jako usilujeme o to, aby dorazil vítěz našem otevřeném zimním stadionu. Moc jste 
Champions league v dresu FC Liverpool nás tím potěšili. Děkujeme.
Vladimír Šmicer. Sestavu medailových 
olympioniků by měl doplnit David Svoboda. 
Ten právě zkouší otestovat prostředí v Riu, 

JUDr. V. Málek, místostarosta města
foto Tomáš Nosil / Instinkt, Týden 

ČÁSLAVSKÉ SPORTOVNÍ UDÁLOSTI – DUBEN 2016

Vlašimská záchranná stanice Českého svazu 
ochránců přírody se opět vrátila do Čáslavi, aby zde 
vypustila další uzdravené zvíře do volné přírody.

stanice a na místě vydržel hodinu do jejich příjezdu 
v chladném počasí. „Káně pravděpodobně srazil au-
tomobil na silnici mezi Čáslaví a obcí Krchleby, kde 

Jsou tomu již téměř dva roky, kdy proběhla v bylo nalezeno. Telefonicky nás upozornil jeden z cyk-
lesoparku Vodranty událost, při níž vlašimští listů, který na nás dokonce počkal, abychom káně co 
ochránci přírody vypustili okolo dvaceti netopýrů nejrychleji našli. Zraněné zvíře jsme převezli na sta-
rezavých, nalezených v dutině pokáceného starého nici, naordinovali jsme mu vitamíny a nechali pros-
stromu v nedalekých Močovicích. Tentokrát se zá- tor pro nabrání jistoty při letu. Téměř po měsíci jej 
chranná stanice postarala o káně lesní. můžeme vypustit”, upřesnil Ing. Stanislav Němec ze 

Nutno také podotknout, že velkou zásluhu při záchranné stanice. Dále také přítomné ubezpečil, že 
záchraně dravce má také obětavý cyklista, který si i když se budou pouze domnívat, že některý z živoči-
ho všiml u krajnice, zavolal pracovníkům vlašimské chů potřebuje odbornou pomoc, mohou kdykoliv 

zavolat na telefonní čís-
lo 777 800 460.  

Vypouštění proběh-
lo 25. 2. 2016 na parko-
višti v ulici Ke Koupališti. 
Akci si nenechalo ujít 
okolo šedesáti přihlíže-
jících složených převáž-
ně z dětí předškolního 
věku a mládeže školou 
povinné. Na akci nechy-
běl ani místostarosta 
města JUDr. Vlastislav 
Málek, který záchraná-
řům a celému svazu po-
děkoval a uzdraveného 
dravce do volné přírody 
vypustil.                       JN

UZDRAVENÉ KÁNĚ LESNÍ BYLO VYPUŠTĚNO 
ZPĚT DO VOLNÉ PŘÍRODY

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 měsících 
duben až říjen

1.4.2016 – 30.11.2016
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Často si pro potřeby svého podnikání potřebu-
jeme koupit auto anebo nový stroj, nicméně ne 
vždy naše podnikání prosperuje natolik, abychom 
mohli jednorázově zaplatit několik set tisíc. Z 
tohoto důvodu potřebujeme asistenci někoho 
třetího. Možností, jak takováto asistence může 
vypadat, je více a každá má svá specifika.

Nejběžnější metodou, jak financovat pořízení 
nové věci je bankovní úvěr. Věci, které potřebujeme 
pro podnikání, lze však pořídit i jinak, ano, řeč je v 
tomto případě o finančním či operativním leasingu.

Rozhodujeme-li se, zda věci pro naše podnikání 
obstaráme pomocí úvěru anebo si věci pořídíme 
prostřednictvím leasingu, je nanejvýše vhodné, 
abychom vnímali základní pro a proti. Nejmarkant-
nější rozdíl spočívá v tom, kdo je vlastníkem pořizo-
vané věci. 

V případě bankovního úvěru, je věc naše, a to se 
všemi úskalími, které vlastnictví věci nese a my 
bance musíme splácet zapůjčený obnos peněz, 
bankovní poplatky a úrok. Z účetního hlediska 
máme právo si nově pořízenou věc v tomto případě 
začít okamžitě daňově odepisovat. Rovněž bance 
zaplacené úroky jsou daňově uznatelným nákla-
dem. Pokud se s takto pořízenou věcí něco stane, je 
to problém nás, nikoliv banky, která po nás bude i 
tak nadále vyžadovat úhradu splátek úvěru. 
Značnou nevýhodou úvěrového financování je, že 
úvěrový dluh jednorázově zvyšuje zadlužení 
našeho podnikání.

Naopak v případě leasingu se stává majitelem 
pořízené věci leasingová společnost. My jako 
příjemce leasingu jsme zde v roli nájemce, platíme 
dohodnuté splátky a máme povinnost se o věc 
řádně starat. Nejčastěji se pak po uhrazení poslední 
leasingové splátky a zaplacení v leasingové smlou-
vě uvedené symbolické ceny stáváme vlastníkem 
věci. Takovýto vztah mezi podnikatelem a leasingo-
vou společností má mnohá specifika, kupř. nemůže-
me volně disponovat s takto poskytnutou věcí, 
často je nutný k úpravám a opravám věci souhlas 
leasingové společnosti, nicméně leasingová 
společnost nese riziko nahodilé zkázy věci. Účetní 
kouzlo leasingu spočívá v tom, že leasing se účtuje 
jako pronájem věci. Samozřejmě podrobnosti 
každého individuálního leasingu stanovuje leasin-
gová smlouva.

Jakožto právníci, kteří se této materii již řadu let 
věnují, jsme připraveni s Vámi Vaši transakci 
zkonzultovat a najít pro Vás nejvhodnější řešení.

Připravili:  čech/partners, advokátní kancelář 
pobočka Čáslav, 

JUDr. Ondřej Čech, Ph. D., advokát,
Mgr. Tomáš Flögel

 stránka 9 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 4/2016   

LAVIČKY ZŘEJMĚ SLOUŽÍ K SOUKROMÝM ÚČELŮM
Dvojice laviček, které byly v listopadu roku 2014 u-
místěny na čáslavské cyklostezce poblíž nájezdu na 
obchvat města, na konci února změnily svého maji-
tele. Ten si ale samozřejmě lavičky odvezl bez vědo-
mí města. Krádež byla ohlášena v pátek 26. února. 

vinno lavičky nahradit odpovídajícími prvky, a to mi-
nimálně ve stejné kvalitě. 

„Šlo o majetek města, který je samozřejmě po-
jištěn. Vše se tedy řeší jako pojistná událost a nákup 
nových laviček tak bude vlastně uhrazen z tohoto 

V uvedený den jeden ze všímavých obyvatel zdroje,“ dodal Pavel Procházka. 
města zjistil, že lavičky - na místě, kde byl  zvyklý je Pořizovací cena dvou zcizených laviček dosáhla 
vídat - nestojí. Spojil se proto se služebnou městské celkem částky ve výši přibližně osmnácti a půl tisíce 
policie, aby zde sdělil svoje podezření na krádež.  korun. Nové vybavení cyklostezky tedy dle podmí-
Strážníci, kteří měli v té době službu, museli s mu- nek dotačního programu být alespoň ve stejné ho-
žem, který odcizení tohoto mobiliáře ohlásil, bohu- dnotě. Tuto podmínku město samozřejmě splnilo a 
žel souhlasit. nově pořízené lavičky odpovídají těmto poža-

„Lavičky byly pořízeny s využitím finančních davkům. Navíc jejich podoba umožňuje bezpečné a 
prostředků z Regionálního operačního fondu,“ kon- pevné ukotvení do betonového základu. 
statoval pan Pavel Procházka z odboru správy ma- Na snímku jsou vidět původní lavičky v den slav-
jetku města. Ten také dále sdělil, že je nyní (jak vy- nostního otevření prozatím poslední části cyklo-
plývá ze smlouvy s uvedeným fondem) město po- stezky.                                                                            zn

REGULACE POČTU HOLUBŮ VE MĚSTĚ
Venkovské prostředí je neodmysli-
telně spjato s přírodou, drobnými 
zvířaty i ptáky, kteří se zde zcela 
přirozeně pohybují. Stejného prin-
cipu se samozřejmě nezříkají ani 
větší obce a města, kde je však ži-
vot uzpůsoben jiným podmínkám 
a pravidlům. Většině divoce žijícím 
tvorům naše lidská pravidla příliš 
nevyhovují, avšak například holubi 
dokáží ze života ve městech těžit. 
Jejich populace se potom, není-li 
účinně regulována - rozrůstá do 
neúnosných počtů. 

Pokud se ve městě setkáme s 
několika jedinci, může být i přítom-
nost holubů vítaná. Jakmile se jich  ale na střechách Podle informací, které vycházejí z údajů, plat-
začnou usazovat desítky a stovky, začínáme se po- ných ke dne 15. 3. 2016 bylo od počátku akce právě 
týkat s problémy ničení majetku soukromých osob i do poloviny března odchyceno celkem 354 holubů. 
majetku města. Ohroženy jsou také hygienické pod- „Odchyty jsou prováděny ve třech lokalitách, 
mínky a mnoho dalších. Proto je třeba v určitých in- které se podle situace - prostorové aktivity holubů - 
tervalech holubí populaci regulovat, avšak samo- měnily. Odchyty budou probíhat do konce března,“ 
zřejmě humánním způsobem.  konstatoval při této příležitosti pan Miloš Krejsa, je-

V měsících únoru a březnu byly na ploché stře- hož firma snižování stavu holubí populace ve městě 
chy některých z domů převážně v centru města od- realizovala. 
bornou firmou Krejsa umístěny odchytové klece, do Za zvýšeným počtem holubů ve městech stojí 
nichž její pracovníci umístili jak návnadu v podobě podle odborníků mimo jiné také mírné zimy, které 
zrní, tak i misky s vodou, aby holubi po svém od- jim poskytují dostatek potravy i vhodné podmínky 
chytu nestrádali. pro další množení.                                                      zn

LEASING ANEBO ÚVĚR?



Důležitá telefonní čísla

Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

VLOUPÁNÍ DO MĚSTSKÝCH LÁZNÍ

FALEŠNÉ BANKOVKY NA MATURITNÍM PLESE

 V městských lázních došlo v nočních hodi-
nách k vniknutí do budovy a odcizení finanční hotovosti ve výši 13 000 korun. O 
incidentu informoval správce objektu. Po příjezdu hlídky uvedl, že pachatel se 
do pokladny dostal oknem a ukradl trezor. Ten byl přišroubován ve skříňce pod 
výdejním okénkem v pokladně a nacházela se v něm veškerá hotovost. Poniče-
na byla také kasa, ve které se však peníze nenacházely.

Na zemi ležela prostěradla a zbytky dřevotřísky z vylomené skříňky. Vzhle-
dem k tomu, že vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, byla na 
místo přivolána hlídka Obvodního oddělení PČR Čáslav.

 Plesová sezóna v nově zrekon-
struovaném hotelu Grand je již minulostí. Na jeden z maturitních plesů však 
budou dlouho vzpomínat nejen zúčastnění maturanti, ale také čáslavští policis-
té. 

Na služebnu přišlo oznámení, že na probíhajícím plese někdo zkoušel platit 
falešnou bankovkou a po následném překontrolování pokladen bylo zjištěno, 
že se dokonce jedna bankovka do oběhu již dostala. 

Když strážníci dorazili na místo, snažila se pořadatelská služba vyvést muže, 
kterého bránila jeho žena a skupinka mladíků. Po zklidnění incidentu byl muž 
požádán k prokázání totožnosti. Ten se však s hlídkou odmítal bavit.

Člen pořadatelské služby strážníkům pro objasnění celého incidentu sdělil, 
že za nimi přišel provozní Grandu s tím, že se někdo pokusil platit falešnou ban-
kovkou ve výši 2 000 korun. Vzhledem k této informaci pověřené osoby pro-
hlédly celou tržbu, kde již byla nalezena falešná bankovka v hodnotě 1 000 ko-
run.

Při řešení situace, ještě než dorazila Městská policie Čáslav, přistoupil k čle-
novi pořadatelské služby výše zmiňovaný muž a protože se mu nelíbilo, že jsou 
obviňováni maturanti a jeho syn, udeřil jej pěstí do obličeje. Vznikla potyčka, při 
které byly zraněny tři osoby. Na místo musela být zavolána záchranná služba.

Servírka, která bankovku přijala, uvedla, že kvůli velkému počtu lidí a objed-
návek na baru, jí ani nenapadlo peníze důkladněji prohlížet. Vzhledem k důvod-
nému podezření ze spáchání trestného činu, byli na místo přivoláni příslušníci 
Obvodního oddělení PČR Čáslav a případ si převzali k dořešení.  
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Policisté z 
okresu Kutná Hora hledají kolegy do služebního poměru na služební místa na 
obvodních odděleních a dopravním inspektorátu. Kromě stabilního zaměstná-
ní a garantovaného hmotného zabezpečení dále nabízíme: 
· 6 týdnů dovolené
· bezúročné půjčky 
· příspěvky na penzijní a životní pojištění
· kariérní postup
· možnost studia na Policejní akademii ČR a jiných školách při zaměstnání
· studium jazyků
· ozdravné pobyty
· za dlouholetou službu odchodné i doživotní rentu.

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

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

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

POLICIE ČR - ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA HLEDÁ NOVÉ KOLEGY 

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

PADAJÍCÍ KVĚTINÁČ PORANIL CHLAPCE

OPILÁ ŽENA MUSELA BÝT PŘEVEZENA DO NEMOCNICE

 U obchodního domu Lidl seděl mla-
dík s poraněním hlavy, které bylo údajně způsobeno padajícím květináčem. Po 
oznámení hlídka vyjela na místo, kde se nacházel chlapec sedící na obrubníku a 
okolo něho dívky, které mu pomohly zastavit krvácení z rány na pravé horní stra-
ně hlavy. Dvanáctiletý mladík byl schopen komunikace. Sdělil, že si pro něho má 
přijet matka, které se ale bohužel nemůže dovolat. Strážníci se mezi zjišťová-
ním okolností a příjezdem záchranné služby pokoušeli matce zraněného také 
dovolat, ale bohužel marně. 

Chlapec uvedl, že mu v ulici Dusíkova spadl květináč na hlavu, když prochá-
zel pod okny jednoho z domů. Upřesnit bližší místo události však nedokázal. 
Záchranná služba zraněného ošetřila a odvezla na chirurgickou ambulanci do 
městské nemocnice. Strážníci se vydali do ulice Dusíkova, kde však neobjevili 
žádné podezřelé stopy spojené s případem.

Matka chlapce byla s událostí srozuměna a požádána, aby se po uzdravení 
syna společně dostavili na služebnu MP Čáslav k upřesnění incidentu. 

 Na služebnu MP 
Čáslav bylo oznámeno, že v ulici Tyršova vedle vlakového nádraží se nachází 
žena, která má s největší pravděpodobností zdravotní problém. Strážníci se bě-
hem tří minut dostavili na místo, kde seděla žena na trávníku opřená o zeď. Po 
celou dobu komunikace jí nebylo rozumět. Vzhledem k důvodnému podezření, 
že je žena opilá, bylo přistoupeno k provedení dechové zkoušky, kterou ale žena 
nezvládla správně provést. Dotyčná u sebe neměla žádný doklad, kterým by 
prokázala svoji totožnost. Z rozhovoru bylo vyrozuměno pouze její jméno.

Dále si stěžovala na bolest hrudníku. Z tohoto důvodu byla na místo přivolá-
na záchranná služba, která jí odvezla do Městské nemocnice Čáslav. Stálou služ-
bou byla zjištěna totožnost dotyčné a místo jejího bydliště, kde strážníci zastihli 
manžela, jemuž danou situaci popsali. 

POZOR NA PODVODNÍKY, KTEŘÍ PROVÁDĚJÍ ODEČTY 

Z KRÁDEŽE NAFTY SE DLOUHO NERADOVAL 

VLOUPÁNÍ DO KANCELÁŘE

Máte právo si údaje na 
zaměstnaneckých průkazech ověřit přímo u firmy.

Kutnohorští policisté v posledních dnech zaznamenali případ, kdy falešní 
vodaři okradli důvěřivou seniorku. Do bytu se jí vloudili pod záminkou, že pro-
vádějí pravidelný odpočet. Poškozená důchodkyně byla s jedním z pachatelů ve 
sklepě a druhý pachatel mezitím odcizil z peněženky, položené na stole v ku-
chyni, finanční hotovost ve výši 18 tisíc korun.

Policisté důrazně UPOZORŇUJÍ!
· Nevpouštějte do bytu cizí osoby, nikomu neznámému neotvírejte. 
Komunikace s nezvanými může probíhat i přes zavřené dveře nebo pootevřené 
dveře zajištěné řetízkovým zámkem.
· Záminek, pod kterými se podvodníci dostanou do bytu či domu, je 
nespočet. Nejčastěji se představují jako pracovníci společností provádějící ode-
čet plynu či vody. Oblíbenou fintou je také vydávání se za sociální pracovníky.
· Ani sympatický, slušně oblečený člověk nemusí mít vždy dobré 
úmysly.
· Pracovníci různých společností, kteří k vyúčtování potřebují údaje z 
bytu, musejí být předem ohlášeni například vývěskou v domě. Mají také povin-
nost se na požádání prokázat zaměstnaneckým průkazem. Lidé mají právo si 
tyto údaje na průkazech ověřit u firmy.
· V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou 
službu nestojíte. 
· Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně blízko 
telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc.
· V případě výskytu těchto podezřelých osob, okamžitě kontaktujte 
policii na linku 158.

Kutnohorští kriminalisté sdělili 
v uplynulých dnech třiapadesátiletému muži podezření z přečinu krádeže.

Podezřelý muž v listopadu loňského roku v čáslavském průmyslovém areá-
lu vyčerpal 500 litrů motorové nafty z palivové nádrže zaparkovaného vozidla 
NA Scania. Svým jednáním způsobil škodu za 11 tisíc korun. Případ je veden ve 
zkráceném přípravném řízení. V případě odsouzení hrozí pachateli takového 
jednání trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí 
věci nebo jiné majetkové hodnoty.

 Zřejmě v noci na 6. února 2016 se vloupal dosud 
neznámý pachatel do kanceláře objektu v obci Zbýšov. Zloděj vypáčil a poškodil 
skleněnou výplň okna, vnikl dovnitř a odcizil plechovou příruční kasu s finanční 
hotovostí. Svým jednáním způsobil škodu za více jak 12 tisíc korun.



ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČÁSLAV 
NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 5. 5. 2016 OD 9,00 DO 12,00 HODIN 
A OD 13,00 DO  17,00 HODIN   

V NÍŽE UVEDENÝCH STŘEDISCÍCH MATEŘSKÉ ŠKOLY
ulice Jahodová (Čeplov), ulice R. Těsnohlídka (Bašta), ulice Husova, 

ulice Masarykova, ulice Bojovníků za svobodu (Ostrý roh)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si může zákonný zástupce vyzvednout od 4. 4. 2016: 

Vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list dítěte  odevzdá zákonný zástupce v den podání  Žádosti do mateřské školy 5. 5. 2016 tj. den zápisu do Mateřské 
školy Čáslav, okres Kutná Hora.

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ:

K zápisu si přineste: 

přímo ve výše uvedených 
střediscích mateřské školy od 10,00 do 12,00 hodin; stáhnout ze stránky http://www.mscaslav.cz/ v sekci Ředitelství; v podatelně MěÚ, Nám. J. Žižky z 
Trocnova 1, Čáslav. 

 Ředitelka právnické osoby, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Čáslav, okres Kutná Hora stanovila následující kritéria, 
podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, 
kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017 překročí stanovenou kapacitu 383 dětí pro Mateřskou školu Čáslav, okres 
Kutná Hora.

 děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky; děti s odkladem školní docházky (§ 34 odst. 4 zákona č. 
561/2004 Sb.); děti s trvalým pobytem v Čáslavi (Filipov, Koudelov, Lochy, Vrcha), doložit výpisem z evidence obyvatel, u cizinců doložit právo pobytu na 
území ČR na  dobu delší než 90 dnů;  věk dítěte.

vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání; vyplněný a od lékaře potvrzený evidenční list dítěte; občanský průkaz 
zákonného zástupce; trvalý pobyt dítěte v Čáslavi doložit výpisem z evidence obyvatel, u cizinců doložit právo pobytu na území ČR na dobu delší než 
90 dnů.
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Již 9. ročník taneční soutěže Čáslavský čtyřlístek pro-
běhne 23. dubna na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav v hale Bi-
os od 8:30.  

Na soutěži se představí taneční skupiny z celé 
České republiky, které ovšem nenavštěvují postu-
pové soutěže nebo jich neabsolvují více než jednu 
za rok a neúčastní se Mistrovství České republiky. 
Jedná se tedy čistě o amatérskou soutěž pro soubo-
ry z mateřských a základních škol, školních družin, 
středisek volného času a domů dětí a mládeže, kte-
rá si ve městě díky Domu dětí a mládeže Čáslav, jenž 
akci každoročně pořádá vybudovala jistou tradici.

Skupiny budou rozděleny do čtyř věkových kate-
gorií 7 - 9 let, 10 - 12 let, 13 - 15 let, 16 a více let a šes-
ti kategorií tanečních Disco dance, Aerobic a Zum-
ba, Modern dance a Jazz dance, Show dance, Volné 
(orientální, country, irský atp.) a šestou v pořadí bu-
de Street dance. 

Moderátorské funkce se chopí, stejně jako v mi-
nulém roce, Martin „Originál” Levý. O hodnocení, 
při kterém bude mimo jiné přihlédnuto například 
na techniku a provedení pohybů, obtížnost prvků, 
jednotnost provedení, dynamiku, soulad s hudbou, 
využití a zvládnutí prostoru, celkový dojem, nápadi-
tost (účes, kostýmy, hudba, pohoda, úsměv), origi-
nalita, se postará pětice zajímavých hostů. 

V porotě zasedne Michal Holík pyšnící se napří-
klad tituly jako je mistr ČR ve street dance choreo, 
street show extralize nebo hip hop extralize. Dále 
Veronika Machová, které se podařilo mimo jiné do-
sáhnout titulu Mistryně světa 2013 v kategorii Lati-
no show small groups Adults. Veronika je také člen-
kou Kontrolní a revizní komise Czech Dance Organi-
zation. Pozvání do poroty přijala také členka forma-
ce držící ocenění Mistři ČR v kategorii Parketové 
taneční kompozice a Show formace nebo nominace 
na Mistrovství světa na Floridě v kategorii Jazz dan-
ce apod., Pavlína Jirušková. Předposledním porot-
cem bude také nejen breakdencový a streetdanco-
vý tanečník a několikanásobný Mistr České republi-
ky Standa Prošek. Poslední, tedy pátá osobnost hod-
notící amatérské tanečníky na letošním Čáslavském 
čtyřlístku bude Zuzana Malá věnující se stylům jako 
je třeba disco, dance art, dancehall atd.

Organizátoři letos samozřejmě nezapomněli 
ani na ceny. Každé taneční seskupení dostane dár-
kovou tašku a diplom. Pro první tři jsou připraveny 
poháry a v každé věkové kategorii bude také vyhlá-
šen „sympaťák“, který získá diplom a pohár.

Pedagožka volného času ze zdejšího DDM a
 Romana Pachlová dodává: „Čás-

lavský čtyřlístek je j

moc těším. V letošním roce ji pořádám již potřetí. menout ani moji skvělou porotu a moderátora Mar-
Podařilo se mi opětovně navázat kontakt s firmou tina. Všechny moc zvu, alespoň na chvilku si tu sou-
Penam a.s., která nás v loňském roce hojně zásobila těžní, ale zároveň velmi příjemnou rodinnou atmo-
dobrotami pro všechny tanečníky a trenéry. Snažím sféru užít. A proč rodinnou? Za těch mnoho let (dříve 
se, aby nikdo neodjížděl s prázdnou a každý taneč- jsem akci několik let moderovala) se všichni známe 
ník si odvezl něco na památku. Velmi nám v tomto velmi dobře a rádi se na soutěžích potkáváme.”
ohledu pomáhá Středočeský kraj a město Čáslav. Vstupné pro veřejnost bude dobrovolné. Bližší 

Čtyřlístek je pro mne srdeční záležitost. Za celý informace najdete na stránkách 
den je k vidění spousta krásných choreografií, po- www.ddmcaslav.cz, 
tkám se s tanečními lektory a trenéry a nemohu opo- nebo na emailu: romaneta.pachlova@email.cz    

 
hlavní pořadatelka

ednou z akcí, na níž se celý rok 

JN

Milí posluchači! Konečně Vám Věnovanka může 
představit své vlastní CD a splnit tak Vám i sobě 
veliké přání. Totiž zachytit originální interpretaci 
dechovkových skladeb a písniček. 

Přijďte se potěšit českou a moravskou 
písničkou. Těšíme se na Vás!                                     

po pečlivém vybírání rozhodl pro zvěčnění skladeb 
jako je například Nechoď k nám, Ta naše písnička 
česká, Splněná přání, Stará lípa nebo Moje česká 
vlast.

Během podzimních víkendů roku 2015 Zajímá Vás výsledek snažení o nahrání CD? 
muzikanti pečlivě a s nasazením nahrávali české i Pokud ano, tak Vás Věnovanka srdečně zve na 
moravské hity ze žánru dechová hudba. Věnovanka koncert a křest CD, který proběhne 23. dubna v 
natáčela v prostorách ZUŠ Chotěboř, kde se jim Dusíkově divadle v Čáslavi od 17 hodin. Kolektiv 
věnoval šéf tamního nahrávacího studia Jan Pavlas. Věnovanky vybral ty nejkrásnější a nejoblíbenější 
V rámci prvních nahrávacích pokusů se dostavil za skladby z repertoáru. Můžete se těšit na 
kapelou také Zdeněk Lauterbach, učitel a bývalý dechovkové hity, které už jste v podání Věnovanky Josef Vejvoda. 
dirigent Dechového orchestru mladých ZUŠ Čáslav. slyšeli, ale čeká Vás také spousta novinek. Na křest 

Kapelník Vašek Musílek se společně s kapelou dorazí a kmotrem CD bude významný host – pan TZ

VĚNOVANKA POKŘTÍ SVÉ PRVNÍ CD S JOSEFEM VEJVODOU

Vyšší odborná škola Čáslav připravuje své studenty 
pro praxi i studium na vysokých školách. Součástí 
tříletého studia oboru Výrobní a řídící systémy 
podniku je i souvislá pětiměsíční odborná praxe. Té 
se zúčastňují studenti všech zaměření prezenční 
formy studia. Snahou školy je zajistit praxi s ohle-
dem na specializaci studentů – management a 
personalistika, účetnictví a finance podniku, řízení 
jakosti a metrologie, údržba a servis techniky.
Pětiměsíční souvislá praxe se i přes počáteční 
nejistotu ze strany firem stala velmi pozitivně 
hodnocenou součástí studia. Od prvopočátku se 
ukázalo, že studenti jsou pro praxi dobře připravo-
váni. Vyšší odborná škola se stala velice uznávanou 
v rámci přípravy studentů pro praktické uplatnění. 

a.s. Kolín, tak i pro instituce např. Česká spořitelna, 
a.s., Okresní soud Kutná Hora, Městský úřad Golčův 
Jeníkov, Obecní úřad Vrdy, Úřad práce Kutná Hora či 

V letošním roce studenti vykonávali odbornou Cerop Kolín. S mnohými firmami byla navázána užší 
praxi jak pro podniky výrobní sféry např. Zenit spol. spolupráce. Pro zpestření výuky jsou realizovány 
s.r.o. Čáslav, Ljunghäll s.r.o. Čáslav, Houfek, a.s. exkurze a přednášky odborníky z jednotlivých 
Golčův Jeníkov, Kovolis Hedvikov a.s., Foxconn podniků. Firmy se také zapojují do výuky prostřed-
Technology CZ, s.r.o. Kutná Hora, Philip Morris ČR, nictvím spolupráce s fiktivními firmami školy. 
a.s. Kutná Hora, KOVO, spol. s.r.o. Horka I, Manag Studenti rádi využívají možnosti vyšší odborné 

školy, která jim nabízí odbornou praxi 
v zahraničí prostřednictvím programu 
Erasmus Plus. Byly navázány kontakty 
a realizovány praxe v Anglii, Irsku, 
Německu, Slovinsku a na Maltě. Ve 
všech těchto zemích byli studenti 
školy vysoko hodnoceni ze strany 
firem i partnerských organizací.   

Absolventi Vyšší odborné školy 
Čáslav mají nejen odborné znalosti, 
ale i praktické zkušenosti a potřebnou 
praxi. Výhodou je i fakt, že vybrané 
vysoké školy absolventům uznávají 
dosažené vzdělání a tak mají možnost 
po ročním studiu získat vysokoškolský 
bakalářský titul. 

Ing. Milan Frýba

PRAXE NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE ČÁSLAV

DEVÁTÝ ROČNÍK ČÁSLAVSKÉHO ČTYŘLÍSTKU PROBĚHNE 23. DUBNA
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PONORKA_76 PÁTRÁ  PO PESTRÉM ŽIVOTĚ V HLUBINÁCH ČÁSLAVI A OKOLÍ
„Ponorka je v mnoha ohledech fenomenálním vynálezem. Zdálo by se snad, že si jen tak 
nenápadně pluje pod vodní hladinou, přesto však toto plavidlo sehrálo významnou roli v 
obou světových válkách. A nejen v nich. Věděli jste, že první doložená bojová ponorka 
nesla název Želva (Turtle) a byla použita k boji již v roce 1776? A všimli jste si, že stejně tak 
nenápadně se v našem okolí pohybuje několik jedinců, jejichž tvorba a jiná činnost 
zůstává širší veřejnosti skryta?” Přesně těmito slovy začíná čáslavský fanzin 
(fanouškovský časopis, z angl. fan + magazine), který mapuje scénu, většinou obyvatel 
neobjevenou. Je třeba podotknout, že tato lokální jeviště, na která světla reflektorů 
nedosáhnou, tvoří většinou mladí hudebníci, básníci, cestovatelé, filmaři atd. A právě o 
těchto nadšencích z Čáslavi a okolí je Ponorka_76.

Zájemci nechť nastoupí na palubu, admirál Honza P. nás zve k exkurzi po svém 
plavidle a je připraven nastínit nám smysl své mise.

Honzo, co Vás vedlo k vytvoření - řekněme un-
dergroundového - časopisu?

Kde mohou zájemci časopis sehnat? Jak často 
vlastně vychází? 

Co v Čáslavi podle Vás chybí?

Kolik lidí časopis tvoří?

Děkujeme za rozhovor.
 

      

tvorba fotek a videí.
Zapomenout nemohu ani na pravidelné i příle-

V televizi jsem sledoval dokumentární cyklus s žitostné přispěvatele a pomocníky z okruhu rodiny 
názvem Kmeny, který byl natočen podle stejno- a přátel, kteří se mnou občas vyrazí na nějaký ten 
jmenné dvoudílné publikace, za kterou stojí český rozhovor nebo mi jej pomohou přepsat, což je časo-
umělec Vladimir 518. Každý díl představoval sondu vě vůbec nejnáročnější část celého procesu. Díky 
do nitra jedné z městských subkultur, tedy skupin také patří mému bratranci Lukáši Korejtkovi, zdejší 
lidí, vyznačujících se specifickými znaky - například tiskárně a v neposlední řadě distribuční místům, 
punk, rap, metal - ale také přibližoval svět fotbalo- která nám vyšla vstříc. 
vých fanoušků, počítačových hackerů či motorkářů. 
Pojetí dokumentu mě zaujalo, a tak mě napadlo, že 
bych něco podobného mohl vytvořit o čáslavských Ponorka_76 vychází vždy první pátek v měsíci a 
kapelách. Se spoustou místních muzikantů se totiž k dostání je ve všech distribučních místech. Těmi 
znám, a tak vím, že zde působí kapely tolika různých jsou v současnosti knihovny v Čáslavi a ve Vrdech, 
žánrů, že každá z nich v podstatě sama může tvořit čáslavské informační středisko, Květinářství U Kašny 
jakousi subkulturu. a bar Murphy´s Pub Cork, známý jako Irská. Cena je 

Jelikož však nejsem technicky příliš zdatný a k 18 Kč. Hlavním smyslem fanzinu je však jistá aktuál-
natáčení videí a jejich dalšímu zpracování nemám nost témat, a tak se může stát, že pokud to uznáme 
vztah, při výběru formy jsem se rozhodl pro časopis. za vhodné, jeden měsíc prostě vynecháme a znovu 
Psát mě totiž naopak vždy bavilo. Dal jsem tedy do- se vynoříme až ten další. To je prostě underground.
hromady schopnou posádku a Ponorka_76 mohla  
vyplout.

Z mimohudebního hlediska nemám větších vý-
hrad. Líbí se mi, na jaké úrovni zde funguje Městská 
knihovna, Kino Miloše Formana, krásné Dusíkovo 
divadlo, ale například i existence Literárního klubu 
Dr. Nadi Benešové, který pořádá literární soutěž. 
Zajímavý je také projekt knihovniček na vlakovém 
nádraží, kde si člověk může zdarma vzít libovolnou 
knihu a vrátit ji na jiném nádraží. Musím zmínit také 
zrekonstruovaný Grand, kde se snad začnou pořá-
dat hudební produkce.

Co se týče čistě hudební stránky, nelíbí se mi 
výběr interpretů na větších akcích. Samozřejmě 
chápu, že pořadatelé nemají úplně volnou ruku, ale 
to, že na akci s názvem Čáslavské slavnosti hraje 
Martin Maxa a The Beatles revival, mi prostě přijde  
nevhodné. Přimlouval bych se za větší prostor pro 
místní a okolní kapely, které by reprezentovaly měs-
to a navíc by určitě zahrály zadarmo. 

Nějaké místo, kam by se místní interpreti naučili 
chodit a které by jim nabídlo zázemí a podmínky pro 
další rozvoj. Nějaká veřejná zkušebna či klub se zá-
kladní aparaturou a dobrým zvukem, kde si kdokoliv 
může uspořádat koncert, nebo si jen tak přinést 
svůj nástroj a zahrát si tam. To je ale především o 
penězích a tedy i o posluchačích. Proto bych chtěl 
všem vzkázat, aby předem neodsuzovali živou pro-

Za obsah, korekturu a celkový výběr témat nesu dukci jen proto, že se jedná o místní „neznámé“ ka-
odpovědnost já. Když mám vše napsané a poskláda- pely. Některé z nich za to opravdu nestojí, některé 
né, přijde na řadu Michal Vacek alias Baker, který je však ano, a takové si vaši podporu zaslouží mnohem 
autorem sazby a krásného grafického provedení. víc, než jukebox chrlící hity Michala Davida.
Nově je s námi již zmiňovaný Honza Šorčík, který se 
stará o kontakt s pevninou, tedy o propagaci, do níž 
spadá například správa facebookového profilu či 

Jakou máte rád literaturu? Najdete si čas na čet-
bu?

Co všechno očekáváte od časopisu? V čem těm-
to tvořivým lidem pomůže, samozřejmě kromě asi 
toho nejpodstatnějšího, že se dostanou do širšího 
povědomí?

Ponorka_76 ale také není pouze o hudbě ... 

Všiml jsem si, že na poslední straně, kde je výčet 
skupin, pár jmen chybí. Proč tomu tak je?

Zatím vyšla čtyři čísla. Máte již do budoucna 
nějakou vizi o tom, kam by se měla Ponorka_76 po-
souvat?

na jeho obsahu, ať se mi neváhá ozvat.

Čtu velice rád a troufám si říct, že poměrně hod-
ně. Bohužel se musím přiznat, že je tomu tak až od 
doby, kdy mi to povinně nepřikazují školní osnovy. V 
současné literatuře příliš velký přehled nemám, 
spíše sahám po klasických dílech spisovatelů jako 
Jack Kerouac, J. D. Salinger či E. M. Remarque. Z čes-
kých autorů patří k mým nejoblíbenějším Jaroslav 
Rudiš, bratři Topolové a především nedoceněný 
Václav Hrabě. Nejen jeho básně, ale i jediná próza - 
povídka Horečka - patří pro svou úžasnou atmosfé-
ru k mým vůbec nejoblíbenějším knihám. 

Má to samozřejmě dvě roviny. Za každého, kdo 
si na základě článků v Ponorce najde cestu k jakéko-
liv hudbě nebo četbě a získá tak o zdějším kulturním 
dění nějaké širší povědomí, budu velice rád. Ne-
chceme však působit jen na čtenáře, ale i na samot-

Vedle rozhovorů se samotnými kapelami si čte- né interprety. Samozřejmě totiž netvrdím, že všech-
náři v prvních číslech mohli přečíst například o kni- ny kapely zde mají špičkovou úroveň, chci jim ale 
hovnici Petře Kobelové, jejíž knihovna v obci Vrdy ukázat, že se o ně někdo zajímá, někdo je sleduje a 
byla oceněna skvělým 2. místem v prestižní soutěži motivovat je tak k většímu úsilí.  
Knihovna roku, kterou každoročně uděluje Minis-
terstvo kultury ČR. Přinesli jsme také rozhovor s Wil-
cem Versteegem, baskytaristou kapely Sto Zvířat a Asi měsíc před prvním číslem jsem všechny 
zároveň provozovatelem hudebního klubu Česká 1 mně známé kapely kontaktoval s otázkou, zda by 
v Kutné Hoře, nebo s pořadatelem dnes již kultovní- měly zájem na Ponorce spolupracovat. Některé z 
ho festivalu Mezi garážema - Davidem Nykodý- nich se neozvaly, některé z pochopitelných důvodů 
mem. musely odmítnout. Znovu však opakuji, že mě kdo-

Možná nejdůležitější rubrikou je pak seznam koliv může kontaktovat a nalodit se i takto dodateč-
všech koncertů a hudebních akcí na následující mě- ně.
síc, ale svoje místo zde má i poezie, próza, kino a 
divadlo, cestopisy či jakési filozofické sloupky za-
mýšlející se nad nejrůznějšími tématy. Vždy mě nej-
více potěší, když se mi někdo sám od sebe ozve, že Fyzickou podobu časopisu bych do budoucna 
například píše básničky a chtěl by do fanzinu při- chtěl rozšiřovat i do multimediální formy. Ač jsem se 
spět. Takže pokud by měl kdokoliv zájem podílet se tomu dlouho bránil, musím přiznat, že sociální sítě 

mají v dnešní době obrovskou moc, takže chceme 
nabízet více fotek a točit videa. Vlastně už s tím začí-
náme, protože máme nově v týmu šikovného Hon-
zu Šorčíka. V rámci rozhovorů, které probíhají 
téměř výhradně ve zkušebnách, točíme nyní s kaž-
dou kapelou jednu živě hranou píseň. Do budoucna 
počítáme i s videorozhovory.

Více na: www.facebook.com/ponorka76

Obsah časopisu se věnuje umělcům, kteří figu-
rují v pozadí čáslavského kulturního dění. Co si ale 
myslíte o kultuře v Čáslavi celkově?

JN, foto: archiv Ponorky_76 

šéfredaktor Honza P., zdroj: Ponorka_76 
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Společnost Zenit spol. s r. o. oficiálně otevřela nový 
sklad a zrekonstruovanou budovu, která disponuje 
nově vybudovanými byty, připravenými na své 
první obyvatele. Během této slavnostní události, 
která proběhla 22. února, vystoupili představitelé 
společnosti, kteří si pro pozvané hosty přichystali 
úvodní prezentaci a prohlídku skladu i nových bytů.

byl vybudován z chátrající stavby, v níž se dříve na-
cházely administrativní prostory firmy Kosmos. 
Vedle budovy s prodejnou U Mývala, ve které jsou 
malometrážní bytové prostory již několik let 
zabydleny, tedy dnes stojí nový třípodlažní dům 
Pražská II se čtyřmi komerčními místnostmi, třiceti 
byty 1+kk a čtyřmi byty 2+kk. Čtyři z bytových 

Od února loňského roku v areálu firmy probíha- prostor jsou bez-bariérové a chybět zde pochopitel-
ly práce na výstavbě nového řízeného skladu o ně nemůže ani výtah. Práce na rekonstrukci budovy 
rozloze 3 500 m² pro 3 200 paletových míst. Sklad byla započata na podzim roku 2014.        
umožňuje kvalitnější manipulaci nejen s takzvaný- Zenit v Čáslavi vyrábí prostředky bytové che-
mi mixovanými paletami, které mohou být sestave- mie, kosmetické přípravky a čističe pro profesionál-
ny, podle přání zákazníka, z různých druhů produk- ní úklid již více jak 20 let. Mezi nejznámější značky 
tů. „Systém řízeného skladu je založen na automati- patří Real, Solvina, Alba efekt, Hit, Lena, Laguna a 
zaci řízení skladovacích procesů od příjmu zboží na Riva.                                                                             
sklad až po jeho expedi-
ci a dále poskytuje in-
formace o pohybu zboží 
a skladových zásobách 
v čase. Materiál je v 
něm skladován na pa-
letách ve výškových re-
gálech,” uvedla při pre-
zentaci paní Kamila 
Řezníčková. 

Dalším bodem pro-
gramu slavnostního 
dne byla také prohlídka 
nových bytů společ-
nosti ZDB, s. r. o. v ulici 
Pražská. Bytový dům 

JN

SPOLEČNOST ZENIT SLAVNOSTNĚ OTEVŘELA 
NOVÝ SKLAD A BYTOVÝ DŮM

Na měsíc duben máme kromě pravidelných den-
ních programů připravené různé aktivity pro ma-
minky a jejich děti:

11. 4. od 10 hod. přednáška Jak usnadnit 
nástup dětí do MŠ s Mgr. Zuzanou Sůvovou,

20. 4. od 9 hod. den s knížkou - Celé Česko čte 
dětem.

V termínech od 11. 4. do 22. 4. proběhne jarní 
bazárek oblečení a hraček. Příjem zboží 11. 4. - 15. 
4. a prodej od 18. 4. - 22. 4. (bližší informace v RC 
Kopretina). 

28. 4. kurz První pomoc u dětí s paní Hůlovou. 
Každé úterý od 15,10 hod. do 17,00 hod. dramatic-
ký kroužek Křemílkové, každý čtvrtek od 9 hod. do 
10,30 hod. tvořivé ručky pro děti. Dále nabízíme 
kurzy babymasáže. Každou středu a pátek od 9 hod. 
probíhá hůlkování pro zdraví.

Prosíme zájemce o všechny aktivity o včasné 
nahlášení své účasti předem!

Všechny další aktuální informace o nabídce akcí 
a služeb Rodinného centra Kopretina se dozvíte pří-
mo v centru na adrese: Kostelní nám. 186, Čáslav; 
telefonní číslo 327 323 327; www.kh.charita.cz. 

Těšíme se na vás!          Terezie Tichá, DiS.

INFORMACE Z RC KOPRETINA

PŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ PRO ROK 2016
Zastupitelstvo města Čáslavi vyhlásilo již na konci pomoc požádat, a to až do vyčerpání vyhrazených 
minulého roku výběrové řízení pro zájemce o prostředků. Podmínky výběrového řízení:
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení na rok Žádosti o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení 
2016 a podmínky, které musí žadatelé splnit. přijímá Městský úřad Čáslav, odbor financí na 
Ačkoliv byl původní termín pro podávání přihlášek závazném formuláři, který je dostupný na odboru 
do výběrového řízení stanoven na 31. 1. 2016, financí u paní Lenky Šťastné a vše je také také 
vzhledem ke skutečnosti, že dostupné finanční připraveno ke stažení na internetových stránkách 
prostředky nebyly ve stanovené době vyčerpány, města. Podrobnější informace lze získat na 
mají i nyní další zájemci možnost o nabízenou telefonním čísle 327 300 229.                                   zn 

Stejně jako v letech minulých, ze strany města je 
kompletní péči o zeleň věnována významná 
pozornost také letos.  

Již během zimních měsíců se proto město 
zaobíralo hledáním společnosti, která Čáslavi 
spolehlivě pomůže s péčí o zeleň. Nejen o 
květinovou výzdobu před sochou Jana Žižky nebo o 
okrasné závěsné koše a květináče bude postaráno 
společností AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., 
která zvítězila ve výběrovém řízení, vyhlášeném 
vedením města.

Celkově se firma AVE CZ bude starat o předem 
stanovená prostranství, která se od minulého roku 
příliš neliší. Jisté změny ovšem nastanou s 
květinovou výzdobou okolo pískovcového 
morového sloupu na náměstí, na kterém budou 
probíhat restaurátorské práce. 

JN

KDO MĚSTU POMŮŽE 
S PÉČÍ O ZELEŇ?
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Výstavba nekryté ledové plochy na okraji sportovní-
ho areálu ve Vodrantech budila po celou dobu svojí 
realizace velkou pozornost veřejnosti. Stejně tak se 
toto sportoviště těšilo velkému zájmu i při svém 
prozatímním zprovoznění před koncem roku 2015. 
Již v té době bylo ale jasné, že se jedná pouze o první 
fázi výstavby budoucího zimního stadionu, který by 
měl veškeré potřebné zázemí (nejen) pro zimní 
sporty nabídnout již před koncem tohoto roku...

Kdy proběhnou další práce, vedoucí k dokonče-
ní výstavby čáslavského zimního stadionu? 

Jaké prostory by tedy mělo sportoviště již v příš-
tí zimní sezóně místním rekreačním bruslařům, ho-
kejistům i případným dalším návštěvníkům nabíd-
nout? 

la jednoznačně. Objekt bude 
kromě již stávající ledové 
plochy pro přibližně šedesát 
bruslících osob obsahovat ta-
ké jedenáct šaten, posilovnu, 
odpovídající hygienické záze-
mí, tribunu pro 420 diváků, 
prostor pro občerstvení s po-
sezením, dva salónky, zázemí 

„Já osobně i celé vedení města jsme samozřej- pro personál, komunikační 
mě velmi potěšeni zájmem, s nímž se nově nabíze- prostory, odpovídající zázemí 
ná možnost veřejného bruslení ve městě setkala,“ pro technické zařízení a vyba-
konstatoval v rozhovoru starosta města, inženýr Ja- vení objektu nutné pro jeho 
romír Strnad, který spolu se svými spolupracovníky provoz.  
o možnost výstavby zimního stadionu ve městě Hotový objekt čáslavské-
dlouhá léta usiloval. „Ačkoliv někteří lidé o význa- ho zimního stadionu bude mít 
mu takového sportoviště možná pochybovali, praxe celkem tři nadzemní podlaží a 

jeho celkové rozměry dosáh-
nou délky bezmála osmdesáti 
metrů a šíře dvaapadesáti 
metrů. Hlavní vstup pro divá-
ky přitom bude umístěn v se-
verním průčelí objektu, a 
uvidíme jej tedy z ulice Na 
Bělišti. Součástí se samozřej-
mě stanou také zpevněné ko-
munikace jak pro pěší, tak i 
pro motoristy. Vstup pro ob-
sluhu, provoz a zásobování je 
potom v projektu umístěn na 

první sezóny jeho využívání - navíc zatím v ne zcela opačné straně stavby sta-
dokončené podobě - jednoznačně potvrdila zájem dionu - tedy ze směru od atle-
místních obyvatel o zimní sportovní vyžití. Za ním tického stadionu. Zároveň zde 
bylo doposud třeba dojíždět nejblíže do Kutné Hory dojde k vybudování nově 
nebo spoléhat na mrazivou zimu, která vytvoří navržené komunikace včetně 
přírodní kluziště na místních rybnících.  parkoviště. 

První sezóna provozu čáslavské umělé ledové „Ačkoliv se má jednat o 
plochy se uzavřela s koncem února a v návaznosti na tak zvaný zimní stadion, svoje využití tato stavba jis- ny a dále toalety - a to jedna v přízemí objektu a dvě 
tento fakt byly zahájeny další kroky, které povedou tě najde i mimo vlastní bruslařskou sezónu,“ konsta- v prvním patře. 
k realizaci druhé fáze výstavby zimního stadionu - toval v jednom z rozhovorů starosta města, inženýr 
tedy dostavby jeho zázemí a zastřešení celého nově Jaromír Strnad, který měl na mysli také možnost 
vzniklého objektu. dalšího sportovního vyžití či případně pořádání kul- Ještě před ukončením první sezóny využívání 

turních akcí.   stadionu, které bylo stanoveno na konec února, 
Při plánování výstavby stadionu bylo samozřej- přišly na řadu první přípravné práce, předcházející 

mě myšleno také na osoby, které mají vinou nepříz- samotné výstavbě. Staveniště by mělo být firmě, 
nivých okolností sníženou pohyblivost nebo omeze- která prošla vítězně výběrovým řízením, předáno 

Technická zpráva, zpracovaná jako jeden z pod- nou schopnost orientace. „Jedná se o stavbu veřej- ještě před koncem března (avšak již po uzávěrce 
kladů, potřebných jako doplněk k žádosti o stavební né vybavenosti, kde je dodržení tohoto požadavku tohoto vydání Čáslavských novin). Práce na do-
povolení, hovoří o dalších místnostech a prosto- nezbytné,“ hovoří zcela konkrétně dodaná zpráva. stavbě sportoviště by tedy měly začít již v nejbližším 
rách, které mají dostavbou stadionu vzniknout, zce- Objekt je tedy, jako ostatně prakticky všechny mo- možném termínu a jejich průběh, pokud  se vše po-

derní a v současnosti daří uskutečnit podle plánu, umožní zprovoznění 
budované obdobné dokončeného zimního stadionu již na podzim toho-
stavby, přizpůsoben to roku. 
pro bezbariérové vy- „První sezóna provozu prozatím jen nekryté 
užívání již jen svým ledové plochy jasně ukázala, že mají místní občané 
vstupem př ímo z  o tento druh sportu opravdu velký zájem. Věříme 
chodníku bez nutnosti proto, že dostavba zimního stadionu, která přinese 
překonávání nerov- další rozšíření možností a zvýšení komfortu, bude 
ností - a to na úroveň přínosem pro všechny aktivní sportovce i diváky, 
sportovní plochy. Do jimž tribuny pod střechou stadionu mohou přinést 
druhého nadzemního příjemný zážitek ze sledování sportovních zápasů 
podlaží, tedy do úrov- přímo v Čáslavi. Předpokládaný vznik zdejšího ho-
ně tribun, budou moci kejového týmu by potom mohl být dobrým zákla-
tito občané vyjet o- dem a nadějí do budoucna,“ zhodnotil dále v krát-
sobním výtahem.  kosti vize do dalšího období starosta města, inženýr 
Stejně tak budou pro Jaromír Strnad. 
potřeby imobilních Tak jako v tomto roce, bude mít i dále zimní 
osob uzpůsobeny šat- sportoviště na starosti Čáslavská servisní, s.r.o.       zn

OD NEKRYTÉ LEDOVÉ PLOCHY K ZIMNÍMU STADIONU
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To jsou všechno opravdu velké 
projekty, pracujete také na drobněj-
ších vystoupeních? 

Pohyb...Hudba...Pohyb a hudba...Pohyb v Hud-
bě...TANEC. Odedávna se lidé učí tancem vyjadřo-
vat svoje pocity, stavy mysli. Tancem navazujeme Spolupráce tanečního studia s živými hudebníky 
kontakt mezi lidmi, tancem se mnozí snaží vyrovnat tedy jinde nebývá běžná?
s problémy, zklidnit mysl, zapomenout na všednos-
ti. Tanec nás přenáší do jiné dimenze, mimo realitu 
běžného života. Pokud se navíc jedná o tanec 
umělecký, nabízí často neopakovatelný zážitek - 
tak, jako vystoupení zdejšího tanečního studia ART, 
které pod vedením paní Hany Neumanové pro 
diváky každoročně připravuje nejedno překvapení. 
Stejně tomu bylo v letech minulých a  stejně tak je 
tomu i v tomto roce.

V Čáslavi je Vaše jméno dobře známé všem mi-
lovníkům tance a ladného pohybu téměř v jakékoliv 
podobě. Během svojí kariéry v místní Základní umě-
lecké škole Jana Ladislava Dusíka jste již po této 
stránce vychovala desítky - lépe však řečeno stovky 
- mladých lidí. Na jakých projektech ale pracujete 
nyní? 

Tak velký zájem o Váš obor je jistě dán také 
předchozí prací a hlavně velkými úspěchy stávají-
cích žáků. Můžete se ohlédnout alespoň do nedávné 
minulosti a zrekapitulovat dosažené výsledky? 

kovém kole soutěže základních u-
měleckých škol...

Kromě uvedených představení 
spolupracujeme (a v tom se také li-
šíme od ostatních podobných sku-
pin) s živou hudbou. Zvláště pak s 
hudebníky přímo ze Základní u-
mělecké školy Jana Ladislava Dusí-
ka, z nichž bych mohla jmenovat 
například ZUŠ band pana Vladimíra 
Jelínka. Společně jsme připravili za-
jímavý program, který jsme velmi 
úspěšně představili na mnoha mís-
tech republiky a rádi bychom na 
tento úspěch navázali také v tomto 
roce. Ostatně všichni zájemci bu-
dou mít možnost naše vystoupení 
vidět například v rámci programu 
letošních Čáslavských slavností, kdy 

městech republiky. Svoje umění naši žáci předvedli bude tanečnímu studiu ART patřit pódium od desá-
také na soutěžích, a to velmi úspěšně. Vždyť na- té hodiny dopolední.      
příklad choreografie La Passion - tedy vášeň - získala 
na celorepublikové soutěži ve scénickém tanci STAP 

Určitě ne. Většina tanečních vystoupení je do-
provázena reprodukovanou hudbou. Tato naše spo-
lupráce je opravdu ojedinělá. My se ale snažíme 
stále př

diný v republice, přímo koncipo-
ván pro prezentaci v kostelech. Choreografie je v 
tomto případě sestavena do písmene T, tanečníci se 
tedy pohybují jak v prostoru před oltářem, tak i v u-
ličce mezi lavicemi. Mohu říci, že toto vystoupení v 
roce 2014 zcela zaplnilo diváky zdejší kostel Česko-
slovenské církve husitské a i další reprízy v jiných 
obcích a městech měly opravdu velký ohlas. V mi-
nulém roce jsme dokonce udělali další pokus a naši 
žáci vystoupili v prosinci přímo na nádvoří žlebské-

Práce je opravdu hodně. V současné době se ho zámku. Každé takové prostředí dodá choreogra-
naplno věnuji tanečnímu studiu ART, které se roz- fii jinou a v tomto případě zcela pohádkovou atmos-
rostlo na plných dvanáct skupin velmi nadaných féru. Ačkoliv jsme měli pochopitelně předem určité 
mladých lidí, kteří se snaží o neustálé pokroky a obavy, teplé zázemí, připravené na zámku, veškeré 
zdokonalování. Celkem tedy máme přibližně sto žá- možné problémy odstranilo a představení mělo o-
ků ve věku od čtyř let až po dospělé. Je tedy určitě pět velký úspěch. Hovořím-li o choreografii Hvězda 
možné konstatovat, že se jedná o skutečně široké zářila, nemohu opomenout zmínit spolupráci čás-
spektrum a také práce s jednotlivými skupinami vy- lavského tanečního studia ART s dalším mým taneč-
žaduje různé přístupy. Skupin těch nejmenších dětí ním studiem (Balance), které vedu již třetím rokem 
se ujala moje kolegyně Kateřina Tic pod hlavičkou základní umělecké školy v Kutné Ho-

ře. Jsem velmi ráda, že je taková spolupráce možná 
první místo. Jedná se přitom o netradičně pojaté a také velmi prospěšná pro obě studia.
vystoupení, jehož části se odehrávají bez hudební-
ho doprovodu. Tanečníci si vytvářeli rytmizaci sami 
za pomoci tamburín, což je opravdu ojedinělé v 
rámci celé republiky. 

Následně jsem připra-
vila další scénickou taneční 

Předně bych chtěla vysvětlit a zdůraznit, že se choreografii, nazvanou 
ART věnuje specifickému oboru tance, a to tanci tentokrát Karetní hra, v níž 
scénickému. Naše choreografie jsou tedy určeny hrají velkou roli rekvizity, 
pro prezentaci na pódiích, zvláště pak v divadlech a konkrétně herní karty lids-
vyžadují také zajištění určité techniky a tak dále. kých rozměrů. Ty se ve prů-
Proto není možné vystupovat tak často a ani počet běhu představení promě-
soutěží není tak velký, jako tomu bývá u jiných ta- ňovaly ve skutečné posta-
nečních stylů. Každopádně pokud bych hovořila na- vy. Musím říci, že i toto vys-
příklad o uplynulých dvou letech, po celou tu dobu toupení se setkalo s velkým 
jsme se pečlivě připravovali na mnohá vystoupení ohlasem diváků i porotců 
přímo zde v Čáslavi, ale také na scénách v jiných například na celorepubli-

ipravovat projekty a vystoupení, která ne-
jsou běžná. V této souvislosti bych mohla zmínit na-
příklad vánoční program, nazvaný Hvězda zářila. 
Ten je, snad jako je

há a větší děti 
pracují pod mým vedením. 

Zájem o možnost navštěvovat naše hodiny je Spoluautor-
opravdu veliký. Proto si své žáky vybíráme podle ta- kou projektu je také Barbora Mrázková a jako hosté 
lentu. v tomto programu potom vystupují například 

klávesista Jan Jaroš nebo zpěvačka, studentky 

 

ŽIVOT V RYTMU HUDBY

stránka 16 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 4/2016  



konzervatoře Anna Provazníková či 

ři-
nou Tichou, která - 
jak již bylo zmíněno 
- učí všech šest sku-
pin nejmenších dě-
tí. 

kde vše začíná světlem a ztvárněným staršími žáky a absolventy oboru.  
jediným zrnkem písku. 
Choreografie nás potom 
provede stvořením Ze-
mě, rostlin, zvířat... a Ano, naši dnes již bývalí žáci se k nám stále vrací, 
zbytek si již necháme ja- ale někteří i již dospělí lidé stále zůstávají spojeni s 
ko překvapení až do di- ARTem ještě pevněji než jen občasnými návštěva-
vadla. Jedná se o můj au- mi. Jsem velmi ráda, že se podařilo vybudovat 
torský balet o dvou dějst- společenství lidí, kteří tancem žijí i po opuštění 
vích, v němž vystoupí základní školy, kdy se obdobné obory, jako je ten 
všichni žáci tanečního náš, v mnoha jiných uměleckých školách prakticky 
studia ART, a to skutečně rozpadají. My máme žáky od mateřských školek až 
od čtyřletých dětí až po po vysokoškoláky... Samozřejmě ne všichni vydrží, 
ty nejzkušenější taneční- někteří také odcházejí za svými životy jinam nebo 
ky, i něk-

Petra Zikmun- teří další tanečníci z kutnohorské-
dová, na flétnu hraje Martina Mrázková a některé ho studia Balance. 
vstupy doplňují žáci paní Lucie Kavánkové. I v tomto Stejně jako v dalších již zmiňo-
případě se tedy jedná o taneční vystoupení, do- vaných projektech, také ve Stvoře-
provázené živými hudebními vstupy, s nímž jsme ní světa doplní reprodukovanou 
dokonce měli možnost hostovat v hlavním vánoč- hudbu živé vystoupení hudebníků, 
ním čase v programu na pódiu Staroměstského ná- a to jak přímo z místní Základní u-
městí v Praze. To pro nás byla opravdu taková per- mělecké školy Jana Ladislava Du-
lička.   síka, tak opět i z Kutné Hory. Na 

Mimo uvedeného programu připravujeme také programu se dále podílí další hos-
Vánoční taneční zvonění - charitativní program s vá- té, absolventi našeho studia a spo-
noční tématikou, s nímž hostujeme v mnoha se- lupracujeme také s taneční konzer-
niorských centrech a hospicu Smíření v Chrudimi. vatoří v Praze. Celkově pak půjde o 

program, v němž se propojí styl 
klasického baletu na špičkách s 

V současné době 
choreografií  do jiné oblasti, pevné jádro zde ale je a zůstává. To je veškerou svoji pozor-
v ý ra zo v é h o  také jeden z důvodů, který nám umožňuje připravo-nost upíráme k novém 
tance a sólo- vat tak rozsáhlé a náročné představení, jako bude a opravdu velkému 
vými herecký- Stvoření světa. Ještě jednou děkuji všem za pocti-projektu. Přibližně jed-
mi výstupy. vou a náročnou přípravu a pomoc a diváky bych rá-nou za tři až čtyři roky 
Jevištní umě- da pozvala do divadla, kde na počátku listopadu uvi-připravuji se svými žá-
lecký tanec dí výsledek naší společné práce. ky velký taneční gala-
zvýrazní a do-večer. Je tomu tak i v 
plní světelné tomto roce, a proto 
efekty, výtvar-veškeré naše síly míří 
né pojetí a vi-právě k tomuto cíli. 
deoprodukce, Vždyť by v průběhu ve-
doplňující jed-čera mělo na pódiu vy-
notlivé taneč-stoupit dokonce sto tři-
ní scény, dále cet tanečníků... Z toho-
pak rekvizity, to počtu jasně plyne, 

netradiční kostýmy a jiné efekty. že se bude jednat o program, připravovaný opět ve 
spolupráci s tanečním studiem Balance. Na realizaci 
tohoto projektu spolupracuji se svojí žákyní a 

Příprava takového programu samozřejmě choreografkou, zás-
zabírá téměř veškerý čas, proto také v tomto roce tupkyní studia a 
plánovaně omezujeme počet ostatních vystoupení především s mojí 
či účastí na soutěžích a svoji pozornost upíráme dlouholetou taneč-
právě ke Stvoření světa. V této souvislosti bych ní přítelkyní Kate
chtěla velmi poděkovat všem, bez jejichž pomoci a 
podpory bychom nemohli dojít k cíli. Jedná se jak o 
vedení základní umělecké školy, tak i všechny ro-
diče, kteří svoje děti doprovázejí či dokonce dováže-
jí na tréninky a soustředění, investují svůj čas i 
finanční prostředky. Touto cestou bych proto ráda Minulý galave-
oslovila případné sponzory, kteří by mohli nějakou čer nesl název Zaká-
částkou podpořit naše úsilí v tomto projektu (vy-zaná láska a ten, 
užití na kostýmy, rekvizity, doplňky, reprízy v dalších který připravujeme 
divadlech a tak dále).nyní, jsem pojme-

Není to jednoduché, věřím ale, že se všechna novala Stvoření svě-
naše práce zúročí a diváci budou mít již na počátku ta. Jak již název na-
listopadu možnost vychutnat si příjemný zážitek o povídá, půjde o ta-
dvou dějstvích, v němž bude úvodní přírodně-re-neční ztvárnění prá-
laxační téma vystřídáno dramatičtějším závěrem, vě tohoto příběhu, 

Hovoříte o současných žácích, ale často zmiňu-
jete také absolventy, kteří se k Vám stále vrací a 
účastní se připravovaných programů. 

Minulé projekty se tedy setkaly s velkým ús-
pěchem. Připravujete pro diváky i nyní nějakou další 
novinku?   

Děkuji za rozhovor, přeji mnoho štěstí a připra-
vovaným projektům divácký úspěch.    

To je jistě mnoho práce - zbývá tedy čas i na další 
aktivity? 

Text: zn, 
Foto: I. Sloboda, M. Lepeška. K. Tichá
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Jsou tady s námi. Jsou všudypřítomní – a to nejen Beltine (též 
dílem, které vybudovali, věděním a zkušenostmi, Beltane, Beltain, 
které nám přenechali, ale kupodivu i svými slovy, Belteine...), byl v 
zvyky, svátky. Aniž to vnímáme, užíváme běžně, i podstatě oslavou 
když v pozměněné podobě, jejich názvy řek i hor, života.
součástí našich životů jsou mnohé z jejich zvyků, 
provádíme úkony, jaké prováděli před stovkami či 
dokonce tisíci lety. Jsou stále tady. I dnes.
Kdo?
Přece naši předkové. Lidé, díky nimž jsme tu i my. 
Naši předchůdci, s nimiž kupodivu sdílíme víc, než si 
myslíme. A to nejen ve svých genech, ale i v 
myšlenkách. V tradicích, které dodržujeme, i když 
vůbec nevíme, jak vznikly, jaký měly kdysi smysl. 
Takových obyčejů, zvyků a rituálů je mnoho. Nejen 
Vánoce a Velikonoce, u nichž obvykle svým citem 
vnímáme pradávné, prastaré kořeny i dnes. Jsou to 
třeba i hromnice, masopust, dožínky, dušičky... A v 
dubnu... pálení čarodějnic.

Beltine byl tedy časem námluv a věřilo se, že děti 
počaté o tomto svátku budou mít šťastný osud. 

Také se uzavírala „manželství na zkoušku“.

Keltské náboženství a s ním spojené obřady 
byly velmi složité – ve své podstatě však 

Jak už bylo řečeno, noc z 30. dubna na 1. vycházely z těsného sepětí tehdejších lidí s 
května nese i název filipojakubská. Říká se jí přírodou. A tedy i s úkazy na obloze. S 
ale také noc Valpuržina, což je někdy slovo pravěkou, velmi rozvinutou astronomií, která 

spojované s představou čarodějnice. se dotýká i této noci.
Opak je ale pravdou.

 
Proto se vět-

šina jeho obřadů 
spojovala nejen s 
očistou, ale i zno-

Jakuba. Proto jí i dnes někdy říkáme noc filipoja-vuzrozením a láskou. Se vším, co se na jaře ode-
kubská. hrává i v přírodě. I skok přes plameny posvátného 

Vraťme se ale ještě alespoň na chvíli do dávných Belova ohně byl považován jak za očistu, tak za 
dob Keltů. Kmeny tohoto národa, mimochodem magické získání nové síly, plodnosti a mládí. A pak 
prvního známého a pojmenovaného, který žil na se už kolem zmíněné dvojice ohňů v kruhu tančilo a 
našem území (kmen Bójů), obsadily značnou část o půlnoci, kdy čas překročil hranici temné a světlé 
tehdejší Evropy a proto se s pozůstatky jejich mýtů, poloviny roku, se mezi nimi vztyčovala ozdobená 
samozřejmě v různých obměnách, setkáváme i v bříza, která rovněž představovala symbol plodnosti 
řadě současných států. Podobnou tradici, jako je a růstu a navíc i milostné spojení nebe a země. Poté 
naše „pálení čarodějnic“, mají například dodnes na se tančilo dál, milenecké dvojice si dávaly darem 
Slovensku, v Polsku, Švédsku, Německu... A samo-Jistě, ohně planoucí v noci z třicátého dubna na zdobené březové věnce a vytrácely se do lesů a polí, 
zřejmě v zemích, které mají s Kelty nejvíce společ-prvního května dávají i v současnosti svou neo- aby se milovaly. Tento milostný akt byl vnímán jako 
ného - v Irsku, Anglii, Skotsku. Některé tyto dozvuky bvyklostí tušit, že jde o něco dávného. Nejčastěji ale splynutí s milující se přírodou - plodivá síla přechá-
jsou velmi poetické. Je to nejen krásná májka, ale i tento zvyk spojujeme s obecně zakořeněnou zela z milenců na přírodu a zároveň i naopak. Před-
omývání rosou, která měla této noci čarovné účinky představou středověké víry v čarodějnice. Většině z pokládáme, že s tímto zvykem souvisí i dnešní líbání 
a zajišťovala ženám půvab po celý rok (nejlepší byla nás se vybaví inkviziční soudy, které kdysi nechávaly pod rozkvetlým stromem. 
rosa z hlohových květů), stejný výsledek zajišťoval krutě upalovat spousty nevinných lidí, nesmyslně 
věnec z jeřábu, pokud ho o svátku Beltine měla žena nařčených z čarodějnictví. To je ale jen kousek, 
na hlavě, dary lesním skřítkům a duchům, přivolá-opravdu nepatrný zlomek pravdy. Po stopách zrodu 
vání životodárných dešťů (to bychom potřebovali i této tradice nám dnešní poznatky dovolují sestou- Dávné oslavy zůstaly vryty do podvědomí lidí 
dnes), dary ovocným stromům, volba krále a krá-pit mnohem dál - až do neuvěřitelné hlubiny času, velmi silně a jejich zbytky přečkaly v různě po-
lovny máje, požehnání pramenům, potokům a ře-od níž nás dělí zhruba dva a půl tisíce let. Neboť jde změněné podobě všechny snahy o vymýcení. Znač-
kám. Když už hovoříme o řekách, kdo ví, že součas-o pradávný magický obřad, spojovaný, dle součas- ná část pronikla do zvyků dalších národů, které při-
né pojmenování mnohých je vlastně keltské - napří-ných znalostí, především s Kelty. Tedy národem, šly po Keltech a v podstatě se je nikdy nepodařilo 
klad Vltava (původně Vultava, čili divoká řeka), Labe který přišel na území naší země někdy kolem roku zcela vymýtit, i když se o to hlavně církev, především 
(Albis, neboli bílá řeka), Otava (Atawe – bohatá ře-400 před Kristem. Je ale třeba říci, že ohně v noci, v ve středověku, tedy v období zhruba mezi roky 500 
ka), Ohře (Agara – rychlý tok) a tak dále. S místním níž se duben mění na květen, nepochybně hořely až 1.500 po Kristu, velmi snažila. Nakonec se tuto 
kmenem keltských Bojů souvisí i časté označení naší ještě dřív. noc pokusila proměnit v oslavu apoštolů Filipa a 
země názvem Bohemia, s nímž přišli Římané. A tak 

bychom mohli pokračovat a pokračovat.

 
Jak? Je to noc, nacházející se v polovině 

 Valpurga (též Walburga) byla neteří svaté-období mezi jarní rovnodenností a letním 
ho Bonifáce a pocházela z Anglie. Časem se sta-slunovratem. Noc, v níž se v keltské mytologii 
la abatyší jednoho bavorského kláštera a pro-ujímal vlády nad světem bůh zvaný Belen. Bůh 
slula péčí o nemocné a chudé. Zemřela roku slunečního ohně, úrody, plodnosti, léčivých 
779 a zhruba sto let poté byla prohlášena za vod a ochránce lidu. Té noci přicházela světlá, 
svatou. Při té příležitosti byly její ostatky přene-teplá a úrodná část roku. Přicházel život s tím, 
seny do chrámu v Eichstättu – a to právě 1. květ-co k němu patří. Tedy i s láskou. Zároveň ale 
na 870. Proto se její památka slavila 1. května. bylo třeba se očistit – od všeho špatného, co 
Nu, a během dalších staletí pak došlo k para-se nashromáždilo v pochmurném zimním ob-
doxnímu prolnutí dvou protichůdných záleži-dobí. Od neduhů, zlých sil, temných démonů 
tostí - staré germánské mýty spojovaly tento dlouhých studených nocí. Podle Keltů (jakož i 
den a předcházející noc s čarodějnicemi a tak se převážné většiny jiných národů) nejlépe 
v lidovém pojetí Valpurga stala ochránkyní prá-očišťoval oheň. A tak se slavil svátek „zářícího 
vě před nimi. Možná je vhodné dodat, že sv. ohně“, čili bel-tine (i v dnešní irštině je tine o-
Walburga je jednou z velmi významných postav značení pro oheň), prostě - Beltine. Někteří 
raného křesťanství v Německu, kde je oblíbe-badatelé  zase hovoří o Belově ohni. Ale, ať už 
nou světicí dodnes. I proto měl její kult nahradit je to tak nebo jinak, na návrších již tehdy plály 
někdejší pohanské zvyky, související s nocí z 30. ohně (vždy dvojice ohňů), které očišťovaly a 
dubna na 1. května.zaháněly zlo a lidé u nich vykonávali různé 

rituály. Bylo těch obřadů celkem docela dost, 
pro nás jsou ale zajímavé hlavně ty, které 
přežily dodnes. Například skákání přes oheň, 

Spojován je s Vesnou (též Lada), stavění májky a tanec kolem ní. Možná ještě lí-
která je bohyní života, jara, mládí a nespoutané bání pod rozkvetlým stromem.

Svoji „noc ohňů“ měli i staří Slované. Zpráv 
o tomto slovanském svátku není mnoho – lze 
však usoudit, že se v mnohém podobal kelt-
skému Beltine. 

ZAŽEHNOUT OHEŇ JARA A NADĚJE
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lásky. Patří jí všechny jarní květy a jejím stromem je hách z 19. století - kupříkladu víra, že čaroděj-
bříza, což dává tušit souvislost s májkou, zejména nice mohou za nemoci dobytka, že unášejí 
malou, kterou stavěli chlapci své dívce pod okno malé děti, dokáží člověka uřknout, čili uhra-
ještě v minulém století. nout a ten pak chřadne, až onemocní. Četné 

pověry o čarodějnicích jsou v pohádkách, 
které sesbírali Božena Němcová či Karel Jaro-
mír Erben. Původně šlo o příběhy, které měly 
lidi varovat před různými nebezpečím. A pro-

Krom toho je nynější pojmenování kupodivu tože kouzelná filipojakubská noc se prý čaro-
dosti mladé. Ve starověku, jak je patrno z před- dějnicemi doslova hemžila, bylo se třeba 
chozího textu, ohně především očišťovaly a dávaly před nimi chránit. Zprvu se to bralo trochu 
novou sílu. Navíc zaháněly temné síly, démony, zlé vážně (co kdyby to byla pravda), trochu jako 
skřítky... Vzhledem k tehdejší závislosti lidí na zábava. Dnes už zbyla jen ta zábava.
mocné přírodě je to zcela pochopitelné. O nějakých 
čarodějnicích a čarodějích se dávné zprávy v této  
souvislosti vlastně nezmiňují. Krom toho byly ma- Před filipojakubskou nocí se v domě 
gické úkony spojeny se šamany, kmenovými kouzel- provedl nejprve pořádný úklid, na práh 
níky, léčiteli nebo schopností předvídat budouc- chléva se nasypaly plevy, písek nebo položil 
nost, tedy s osobami uznávanými, které byly s úctou drn, aby se čarodějnice zaměstnaly počítá-
respektovány. Připomeňme třeba bájnou českou ním zrnek či stébel trávy až do rána, kdy ztratí 

svoji moc. Také se na vrata nakreslil křídou magický 
kruh. Pomáhala i svěcená voda a rámus, zejména 
práskání bičem, takže vsí chodily skupinky mladých 
chlapců, kteří práskali, co mohli. Večer se pak zapálil 
na kopci či návrší oheň a vyhazovala se do výše za-
pálená košťata, aby bylo na čarodějnice lépe vidět. 
Zvyků bylo hodně a kraj od kraje se lišily.

Jeden z nich byl ale velmi rozšířený a s touto 
kouzelnou nocí úzce souvisel. Bylo to stavění májů. 
Májek i máječek. Kdysi nechyběly skoro nikde a po-
dobnou tradici má mnoho evropských zemí. Stavěly 
se běžně ve městech i vesnicích. Existuje písemný 
záznam z 18. století, v němž je uvedeno, že se Praha 
1. května ráno májkami krásně zelenala. Velké, vy-
soké máje stávaly před radnicemi, zámky, na náv-
sích. Malé májky pak pod okny mladých děvčat, kte-
rým tak chlapci dávali najevo svou lásku. Velké máje 
bývaly z vysokého smrku či jedle, z nichž se pone-
chal jen zelený vršek a kůra kmene dohladka olou-
pala. 

Zelený vršek se ozdobil, nejčastěji barevnými 
stuhami, a pod něj pověsili věnec ze zeleného 
chvojí. Někde věnec chyběl, někde byla ke kmeni 

kněžnu Libuši, Sibylu nebo Kirké, známou z Homé- smrku připevněna ozdobená zelená břízka. Kra-
rovy Odysei. Dodnes by určitě nikoho nenapadlo je jových variant bylo hodně. Máje mnohde stály až do 
upalovat. Situace se ale změnila ve středověku, kdy svatodušních svátků (pohyblivý svátek - 50 dnů po 
křesťanství zápasilo s nejrůznějšími pohanskými Velikonocích) a musely se hlídat, protože k oblíbe-
kulty. Vedl se boj za čistotu víry a v této souvislosti ným zábavám patřily výpravy do sousedních vsí s 
roku 1184 papež Lucius III. bulou Ad Abolendam dal cílem májku skácet a pokud to šlo, jako trofej 
podnět k zakládání orgánů, vyšetřujících odpadlict- odnést. Pod májkami se také pořádaly taneční zá-
ví od víry. A protože „vyšetřování“ se latinsky řekne bavy a souviselo s nimi mnoho dalších zvyků, které 
„inquisitio“, dostala nová instituce název inkvizice. někde dodnes přežívají. Ty ale obvykle už patří do 
Dlužno ovšem říci, že inkvizice sama neupalovala, května.
ale „usvědčené“ nebožáky předávala k potrestání Malé májky, jak už bylo řečeno, stavěli chlapci 
světské moci. Příležitost však záhy vycítili i ti, kterým pod okna svých milých dívek. Nejčastěji zelené, zdo-
šlo hlavně o osobní prospěch - ať už v podobě ma- bené břízky. I ty bylo třeba hlídat, aby je neodnesl 
jetku nařčených, či o odstranění protivníků, konku- sok v lásce.
rentů, kritiků. Přidali se i různí fanatici, lidé pověr-
čiví a kariéristé. Na hořící hranici tak hynuli i dodnes 
známí lidé - Giordano Bruno, Jan Hus, Jana z Arku. 
Počátkem novověku, tedy koncem 15. století pak o-
vládla Evropu úplná čarodějnická psychóza, které 
padly za oběť stovky tisíc lidí. V Čechách byl pos- Jedno ale mají společné - posilují pocit sou-
lední takový proces roku 1756, který neskončil smrtí náležitosti, přátelství, družnosti. Sbližují. Samota je 
jen díky zásahu císařovny Marie Terezie. velkým problémem současnosti, lidé si často rozu-

Teprve po odeznění této šílené hysterie, zazněl mí víc s počítačem než s druhým člověkem. Neumí 
koncem 18. století znovu hlas pradávných tradic a z být doopravdy spolu. Sdílet. Podělit se, předat, 
pálení čarodějnic, teď už jen slaměných, se stala vcítit. Radovat se s jiným. Mnozí sice vnímají, že ně-
svérázná zábava, v níž se postupně smísily různé co není v pořádku, ale chybějící zkušenosti jim ne-
zvyky a také pověry, které dokázaly v lidském pově- poradí. 
domí přežít tisíce let. Mnohé jsou popsány v kni-

Současný název pro tuto noc, tedy „pálení 
čarodějnic“, ale s popsanými pradávnými obřady 

souvisí jen velmi volně. Částečně oba rituály 
spojují jen některé vnější znaky. 

Jak vypadala taková ochrana před 
čarodějnicemi?

Využijme tedy příležitost sejít se a podat ruku 
nejen těm, kteří s námi sdílejí ten malý kousek ze-
mě, na němž nám bylo dáno chvíli žít, ale i těm, kteří 
tu byli před námi. Zažehnout nejen oheň jara, ale i 
naděje, z níž se tento zvyk kdysi zrodil. Vždyť síla lid-
ského společenství je zakotvena i v čase. Rosteme i z 
dávného díla předků, z jejich životů, zkušeností, 
víry. To všechno je skryto nejen kolem nás, ale i 
přímo v nás. V našem nitru. Pokud to nenajdeme, 
nepoznáme ani sebe, ani své blízké. Ocitneme se v 
prázdnu, které nepolíbí, nezahřeje, nepohladí. A 
prožít život virtuálně, by určitě byla škoda. Na rozdíl 
od počítače se znovu zapnout nedá.      

S kouzelnou nocí, v níž se pálily čarodějnice, 
souvisí nespočet krásných zvyků, tradic a rituálů. 

Některé mají za sebou neuvěřitelně dlouhou 
historii, jiné se zrodily „jen“ před sto či dvěma sty 

roky. Dnes jsou, na štěstí, jen zábavou.

 

                                                                  V. Hořejší
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Vztah k místům, kde jsme se narodili či prožili 
určitou část dětství, se z mysli nevytrácí. Naopak - 
pro většinu z nás se časem stávají symbolem - 
symbolem bezpečí, bezstarostných let, péče rodičů, 
babiček a dědečků. Stávají se vzpomínkou, která 
hladí a hřeje. Zůstávají v duši jako malé oázy, do 
nichž se alespoň v duchu uchylujeme ve chvílích, 
které nám nepřejí. Uchylujeme se do těch míst s 
nostalgií a možná i vírou, že nám vrátí alespoň na 
chvilku tu jistotu a klid, kterou dítěti nabízí mámina 
náruč. Máme ta místa navždy rádi...

Přestože dnes v Čáslavi nežijete, stále se sem 
vracíte. Jak často a co vše Vás sem dnes táhne?

V průběhu let se město jistě nejen ve Vašich 
očích v mnohém proměnilo. Jak se Vám tady nyní 
líbí? 

Mohla byste stručně charakterizovat díla, jež 
jsou nyní uložena v čáslavském muzeu? 

 Jaký je Váš vztah k městu a jaké vzpomínky Vás s 
ním váží? 

Děkuji Vám za vyčerpávající odpovědi. Máte 
ještě na závěr myšlenku, kterou byste ráda na 
stránkách Čáslavských novin a tedy hlavně čáslav-

Žádné město, které se má „svým lidem“ stát ským občanům sdělila? 
skutečným domovem, nemůže žít jen všedními 
starostmi. Také Čáslav se snaží místním obyvatelům 
nabízet například širokou paletu kulturních akcí. Jak 
tuto stránku hodnotíte z pohledu člověka, který 
kulturou v podstatě žije? 

V nedávné době jste darovala Městskému 
muzeu a knihovně Čáslav několik svých obrazů. Co 
Vás k takovému rozhodnutí dovedlo? 

kreslit, potulovala jsem se po městě se skicákem a Druhá kolekce mých děl je umístěna v Dusíkově 
zaznamenávala celou řadu zajímavých zákoutí, divadle. Děkuji Evě Albrechtové a Soně  Dedíkové, 
místa, která jsou dnes jiná anebo už zmizela. že moje obrazy do sbírek přijaly. 
Chodívávala jsem do domova důchodců, kde mi 
trpělivě sedávali modelem zdejší obyvatelé. Učila 
jsem se zde kreslit portréty. Mám plný archiv těchto 
kreseb. Výsledky mých prvních pokusů jsem nosila 
panu profesorovi Sejčkovi, který měl na mě velký 
vliv. Vysvětloval mi a ukazoval techniku kresby, 
půjčoval knížky o výtvarném umění. V té době byl v 
Čáslavi velmi aktivní Spolek přátel výtvarného 

Podobný vztah právě k Čáslavi má také význač- umění. Po maturitě na gymnáziu jsem odešla 
ná výtvarnice, paní Kamila Ženatá, která tomuto studovat na Akademii výtvarných umění do Prahy.
městu nyní dokonce věnovala některé ze svých 
obrazů. Zeptali jsem se proto při této příležitosti 
autorky děl, která jsou již uložena v depozitáři Jsem v Čáslavi velmi často. Moje rodina má dům 
zdejšího městského muzea, co ji k tomuto kroku na Váchově, ve kterém žije moje máma.  
vedlo a jaký je tedy její vztah k Čáslavi. Byly doby, kdy jsem s maminkou vůbec nemoh-

la přejít přes město, protože ji všichni lidé na ulici 
zdravili a skoro se všemi se zastavila na kus řeči. 
Zdálo se až nemožné, kolik lidí učila a jak si dobře 
pamatovala vše, co se jich týkalo. Ona byla učitelka 
tělem i duší, svojí profesí doslova žila. Dodnes ji 
někteří bývalí studenti navštěvují, i když už jsou 
dnes sami babičky či dědečkové.

Mám ráda čáslavské náměstí, líbí se mi trhy, 
které se zde pořádají. Historické centrum, hradby, 
Žižkovy schody. Čáslav je malebné město a jeho Dar pro čáslavské muzeum tvoří několik obrazů 
dominanty - věže kostelů  -  jsou vidět široko daleko. z výstavy, která se jmenovala „2. patro“ a uskutečni-
Když jsme jezdili s dětmi do Čáslavi za babičkou a la se v roce 2009 v Praze. Ve svých projektech se 
dědou, hráli jsme hru, kdo první uvidí věž kostela. zabývám pamětí, sny, vztahy, skupinovým děním.
Ráda chodím do Vodrant. Ráda se procházím kolem Zkoumám souvislosti životních příběhů, jejich 
rybníka, miluji vánoční osvětlení města, květiny na příčiny a následky. Obrazy, které jsou nyní v majetku 
stojanech na náměstí, cukrárnu u Seidlů, výborné muzea zaznamenávají momentky ze života mé 
kafe na pěší zóně, interiér čáslavské pošty, park na rodiny. Je symbolické, že  zůstanou právě v Čáslavi.
Váchově, ve kterém rostou nádherné lípy. Mám Kdybych se byla bývala nenarodila o Vánocích, v 
ráda usměvavé a ochotné lidi, které v Čáslavi den, kdy byla tenkrát čáslavská porodnice zavřená, 
potkávám, jsou vstřícní a milí.byla bych zcela jistě počítána mezi čáslavské rodáky. 

Narodila jsem se tedy o několik desítek kilometrů 
Svět je složitý, žijeme v nejmaterialističtějším dál - v Havlíčkové Brodě, ale celý svůj život až do 

období v dějinách lidstva. Pokud základním nasta-roku 1973 jsem prožila v Čáslavi. Bydleli jsme v ulici, 
vením většiny lidstva zůstává chamtivost, hostilita a která nese jméno mého dědečka Karla Pazderské-
nevědomost, narcismus, touha po moci, po slávě, a ho. Byly doby, kdy jsem v tomto městě znala snad 
penězích..., pak svět vypadá tak, jak vypadá. každý kámen. Chodila jsem do školky v Pickově vile 

Nevím, zda dokážu vyčerpávajícím způsobem Nevěřím v kapitalismus ani v komunismus. Jedinou vedle Kosmosky, do základní školy na náměstí, kde 
odpovědět na tuto otázku, protože nemám úplný změnou, v niž věřím, je změna v lidských srdcích. učila  moje máma Věra Přibáňová češtinu a tělocvik. 
přehled o všech kulturních akcích ve městě. Ale to, Doufám, že si většina lidí uvědomí, že svět v této Každý den jsem vedle ní šlapala do školy přes 
co opravdu hluboce obdivuji, je tým pracovníků podobě je neudržitelný a vede k totální destrukci. křižovatku Ostrý roh a kolem rotundy sv. Michala v 
Dusíkova divadla. Měla jsem nesmírnou radost, Právě vědomí přesahu, souvislostí a přijetí zodpo-zadní části kostela sv. Pavla a Petra, kolem pomníku 
když dostavba Dusíkova divadla vyhrála Cenu Klubu vědnosti za vše, co děláme je nadějí pro naše Matouše Ulického. Často vzpomínám na kouzelná 
za starou Prahu. Bylo to potvrzení toho, že se vyplatí vnoučata. Ochrana všeho, co nám bylo půjčeno k místa mého dětství. Nazaret, Hejdof, rozkvetlou 
vybírat špičkové architekty, autory, investovat do dočasnému hospodaření, ať jsou to hodnoty lidské, třešňovku pod hradbami, Hrádek, Vodranty, 
kvalitních projektů. Je neuvěřitelné, jak v době umělecké, příroda nebo životní prostředí. Zdá se koupaliště... To vše už dneska není, nebo nabylo 
internetu, videí a jiných lenivých způsobů trávení mi, že se lidem vytratila schopnost vztahovat se - k úplně jinou podobu. Vzpomínám si, jak každý 
volného času dokáže vedení čáslavského divadla věcem, okolí, rodině... Jako by šlo jen o to využívat a všední den houkala ve dvě hodiny odpoledne 
naplňovat svoji dramaturgii skvělým programem. používat, o nic se nestarat, za nic nenést zodpověd-Kosmoska a davy lidí vyrážely z fabriky do města. Jak 
Vynikající divadelní soubory, besedy, koncerty, nost. Toto bych velmi ráda zmínila. na podzim vozily náklaďáky cukrovou řepu a 
výstavy. Klobouk dolů! Tak zakončila v určitých obavách a širších sou-babička pekla řepánky. Chodili jsme v neděli 

vislostech paní Kamila Ženatá rozhovor o svém živo-dopoledne na dětské filmy do kina OKO, v zimě 
tě i díle, o svém blízkém a velmi intenzivním vztahu k sáňkovat ke hřbitovu a bruslit na Podměšťák, v létě 
Čáslavi, ale také o daru, který nyní zdobí sbírky se koupat na Homolku. Mám v sobě čáslavské 

Jak jsem již uvedla, cítím k Čáslavi silnou vazbu. čáslavského muzea. Na některé z příštích výstav se s dětství zapsané jako maloměstskou idylu, plnou 
Mám zde kořeny, rodinnou historii. Obrazy mého obrazy, které výtvarnice věnovala našemu městu zajímavých postav, postaviček, kamarádů a kamará-
dědečka jsou v majetku muzea už dlouhé roky. Je jistě seznámí i místní obyvatelé.                 dek. Byl to pro mě bezstarostný čas, život plynul 
pro mě čest, že v depozitu budou i moje malby.  Děkuji za rozhovor.                                             nějak pomaleji a v klidu... V době, kdy jsem začínala zn

DAR MĚSTU, KTERÉ ZŮSTALO V SRDCI VÝTVARNICE
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V letošním roce si připomínáme 700 let od narození 
Karla IV., Otce vlasti. Jak vypadalo království, v jehož 
čele stál? Jak vypadal život lidí v té době? A jaká byla 
podoba Čáslavi ? 

Jedinou dochovanou listinou z provenience 
královské kanceláře Karla IV. je privilegium potvrzu-
jící držení statků nemovitých, udělené čáslavským 
měšťanům, z roku 1372. Jeho součástí bylo i udělení 
práva vybírat cla a mýto.

Michala ve 14. století nově přistavěný gotický kostel osamostatňovat (po vymření Přemyslovců došlo k 
(nynější levá loď dnešního děkanského kostela sv. oslabení královské moci) a usilovala o získání pri-
Petra a Pavla). vilegií. Nejstarším dochovaným čáslavským privile-

Důležitou součástí města byl také minoritský giem je listina z roku 1341, kterou Jan Lucemburský 
14. století je všeobecně známé jako doba, kdy klášter založený již za Václava II. u městských hra- uděluje městu právo pořádat výroční trh (jarmark). 

Evropu zasáhla černá smrt, morová epidemie, která  deb v místech dnešního evangelického kostela. 
snížila počet obyvatel západní Evropy o třetinu, Součástí klášterního komplexu byl zřejmě i špitál, 
některé odhady hovoří až o polovině obyvatelstva. kde řeholníci pečovali o nemocné, staré a nemajet-
Zasáhla samozřejmě i české země. Ve 14. století žily né. Za husitských válek byl klášter vypleněn a po 
na našem území 2-4 miliony obyvatel, většina z nich nich postupně chátral, i proto, že měšťané využívali  Podstatně více, celkem 
na venkově (čtyři pětiny), nicméně počet obyvatel kámen, ze kterého byl zbudován, nejen k opravě sedm, se dochovalo listin, vydaných Václavem IV. 
měst se neustále zvyšoval (během 14. století se hradeb, ale i k výstavbě nových domů. Řád menších Posledním dochovaným lucemburským privilegiem 
zdvojnásobil). Města měla obvykle do 2000 obyva- bratří založil v italském Assisi Jan Bernadone, zvaný je listina vydaná v roce 1437 Zikmundem Lucem-
tel, výjimkou byla pouze pražská aglomerace, kde podle francouzské matky František. Regule byla burským, kterou na dobu 15 let snižuje městu 
žilo koncem 14. století zhruba 40 000 obyvatel. schválena papežem v roce 1223, kvůli sporům však královské daně na polovinu.
Nicméně průměrný věk obyvatel ve srovnání s 13. v roce 1517 došlo k rozdělení řádu na františkány a Doba panování Karla IV. je obdobím velkého 
stoletím klesl pod 50 let. Odhaduje se, že padesátky minority. U nás se usadili již v roce 1228 nejprve na rozkvětu vzdělanosti. Vzdělání přestává být domé-
se dožila pouze tře- nou církve, školy vznikají 
tina mužů. U žen byl i ve městech, protože i 
průměrný věk ještě měšťané si uvědomují 
nižší. Vysoká zůstáva- jeho důležitost. Z roku 
la dětská úmrtnost. Z 1380 pochází  první  
pěti narozených dětí zmínka o čáslavské parti-
se dožily dospělosti kulární škole, která se 
pouze dvě.  nacházela u děkanského 

K výrazným změ- kostela, nejprve nejspíše 
nám došlo v myšlení v místech dnešního ro-
lidí, kteří začali výraz- hového domu čp. 195, 
něji vnímat čas. Pře- kde z Kostelního náměstí 
d e v š í m  zá s l u h o u  odbočuje ulice Na Kozin-
církve se začaly počí- ci. Byla čtyřtřídní a zpo-
tat dny, aby bylo jas- čátku pravděpodobně 
né, kdy mají být plně- německá. (I Čáslav byla 
ny náboženské povin- až do husitství převážně 
nosti. Ve městech se německým městem.) 
pak začaly počítat i Vedle trivia (čtení, psaní, 
hodiny. S tím souvise- počty) se v ní vyučovalo 
lo rozšiřování věžních hodin a později orlojů. Pří- latině a byla tedy i přípravkou pro studium na praž-Starém Městě pražském.
tomnost orlojníků je na dvoře Karla IV. doložena již k ské Karlově univerzitě, která měla nad školou dozor Centrem města bylo lokátorem velkoryse 
roku 1376. Lidé začali více cestovat, venkované do- a posílala sem své absolventy (bakaláře). Ti obvykle vyměřené náměstí zvané rynek (od germánského 
cházeli do měst na trhy, v rámci kolonizace často s zastávali funkci ředitele. Kvalita školy byla posuzo-slova ring, původně označující shromáždění mužů 
celou rodinou putovali do jiné země.  Pohyb se stal vána podle počtu žáků pokračujících ve studiu na zasedajících v kruhu) s chlebnými a masnými krámy 
přirozenou součástí života. Zbavovali se strachu z univerzitě. A v tomto ohledu zaujímala čáslavská (zmiňované již roku 1383), které bylo nejen shro-
neznáma a předsudků, rostlo jejich sebevědomí. V škola jedno z předních míst. maždištěm, ale i místem, kde se konaly pravidelné 
polovině 14. století však kolonizace nejen u nás, ale Celkově tedy můžeme konstatovat, že 14. stole-trhy.
prakticky v celé Evropě ustala. tí bylo v dějinách Čáslavi obdobím rozkvětu, což se Lokátor, kterým byl pravděpodobně Konrád 

Čáslav byla ve 14. století již významným a pros- projevilo i růstem pozemkového majetku města. Špitálský, byl i prvním rychtářem města. Dostal 
perujícím královským městem, správním centrem Královská města byla stejnými feudály jako církev a tento úřad od Přemysla Otakara II. jako odměnu za 
Čáslavského kraje. Jeho bezpečnost již od 13. století šlechta. I ona mohla vlastnit dvory i celé vesnice, je-úspěšné založení města. Jednou z jeho pravomocí 
zajišťovaly hradby s branami, jimiž se do města jichž poddaní jim platili rentu. V případě Čáslavi to byla moc soudní. Soudil běžné přestupky s výjimkou 
vcházelo. K roku 1383 je poprvé zmiňována Brodská byly ve 14. století například obce Podol nebo Bram-zločinů nejvyšších jako byly vražda nebo cizoložství, 
brána. Před hradbami se nacházela předměstí bory. O značnou část pozemkového majetku Čáslav které podléhaly královskému soudu. Kromě pokut 
pojmenovaná podle jednotlivých bran. K roku 1371 přišla po prvním protihabsburském odboji a zejmé-patřily k jeho příjmům i nejrůznější důchody a 
je již také zmiňován Podměstský rybník nazývaný na pak po porážce českých stavů na Bílé hoře.                                    poplatky (například z chlebných a masných krámů). 
zpočátku pouze rybníkem. Přívlastek Podměstský                                               Drahomíra NovákováVlastní městskou samosprávu představoval sbor 
získal nejspíš až v 16. století. V prostoru za rybní- přísežných (konšelů). V dochovaných listinách není 
kem, tzv. Zárybnicku, se pak nacházely jednotlivé  až do roku 1407 uváděn jejich přesný počet, poté 
zemědělské usedlosti a dvory. K roku 1390 je také jich bylo pravidelně jmenováno dvanáct. V jejich 
zmiňován tzv. Starý rybník, od 16. století nazývaný čele stál purkmistr, poprvé výslovně uváděný v roce 
Podhradištský, který byl součástí opevnění Hradiště 1371. V této funkci se po měsíci střídali jednotliví 
(dnešního Hrádku). Tyto rybníky byly spolu s Brslen- konšelé. Agendu zajišťoval městský písař jako 
kou hlavním zdrojem vody pro město. Nad ním stál placený úředník, který zapisoval všechna důležitá 
kostel (kaple) sv. Martina, poprvé připomínaný v ro- nařízení a údaje do městských knih. K roku 1342 je 
ce 1371, v roce 1390 již údajně opuštěný, ve kterém také poprvé doložena městská pečeť a městský 
se mše sloužily pouze čtyřikrát v roce (na Vánoce, znak. K předním rodinám patřili ve městě například 
Velikonoce, o svátku Nanebevzetí Panny Marie a na Kutnerové, Bučičtí, Tannerové, Finderové,, Kolne-
svatého Martina). Funkci centrálního kostela však rové, Keflerové, Hamerníkové nebo Geyerové.
od založení města plnil ke staršímu kostelu svatého Za vlády Lucemburků se královská města začala 

VIVAT CAROLUS QUARTUS!

Čáslavské městské muzeum se zapojí 
do celonárodních oslav uspořádáním 

Podrobnější informace najdete na www.cmuz.cz 
nebo na facebookovém profilu muzea. 

výstavy 
věnované 

Karlu IV. a jeho době, 
která proběhne v galerii v Jeníkovské ulici 

od dubna do května 2016. 
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 František Tesař, Mistr umělecké mozaiky, čáslavský 
rodák a čerstvý osmdesátník, uspořádal ve Výstavní 
síni městského muzea výstavu k životnímu jubileu 
nazvanou „Portréty – objekty“. V minulém čísle 
jsme sledovali jeho výtvarnou stopu v rodném 
městě. Nyní budeme reflektovat čáslavskou jubi-
lejní výstavu a zaměříme se na mozaikářskou tvorbu 
mimo město Čáslav, na restaurátorskou činnost a 
volnou tvorbu.

Zveme vás na výstavu Františka Tesaře Portréty 
- objekty, kterou můžete zhlédnout do 3. dubna. 
Výstava je ohlednutím v čase, pohledem do depozi-
táře Františka Tesaře. Nenechte si ujít prohlídku 
výstavy komentovanou samotným autorem ve čtvr-
tek 31. března od 17 hodin.  

to práce „na kšeft“, ale niterná záležitost. Další výs- je vysazoval zrcadlově převrácené na papír a s touto 
tavu již neplánuje, záleží na tom, zda někdo bude podložkou přenášel do maltového podkladu na stě-
chtít v budoucnosti jeho šuplík otevřít, tak ať udělá nu, nebo je vysazoval na panely s ocelovou kon-
výstavu.  strukcí. Druhá technika byla náročná na upevnění, 

Připomeňme, že volné 
tvorbě se František Tesař 
věnuje nepřetržitě od svého 
mládí, zaměřuje se na figu-
rální práce v kresbě, malbě i 

Je 7. března 2016, 17 hodin. Výstavní síň na Žiž- grafice. Je jedním ze zakláda-
kově náměstí doslova praská ve švech, jak nebývá jících členů pražského R-
na výtvarných výstavách zvykem. Ozývají se příjem- klubu, jehož počátky sahají 
né tóny populárních a klasických melodií v podání do konce 50. let, kdy Střední 
Františka Lamače, bývalého prvního houslisty or- uměleckoprůmyslová škola 
chestru libereckého divadla.  Popřát a poděkovat v Praze pořádala večerní kur-
jubilantovi přichází místostarosta JUDr. Vlastislav zy kresby aktů. Sezení pos-
Málek, Tři grácie (modelky z 
Prahy), které žádají rozhřešení, 
která je nejkrásnější.  A ozývají 
se tóny Smetanovy Vltavy v 
houslové úpravě jako hudební 
dárek k narozeninám. Sám Mi-
str Tesař zahajuje výstavu slovy: neboť panely měly velikou hmotnost. Huť praco-
„V Čáslavi vystavuji po čtvrté, vala ze skleněného materiálu - mozaikových 
vždy ke svému jubileu. Dnešní smaltů - vlastní výroby, které, podle slov odbor-
výstava je již opravdu poslední. níků, se řadily mezi nejlepší na celém světě. Dílna 
Byl to hec mých kolegů, říkali mozaiky prezentovala na světových výstavách v 
mi: ještě máš co vystavovat. To, Moskvě, Montrealu, Ósace a Torontu. Některé 
co zde vidíte, je průřez mou pra- realizace najdeme i na českých konzulátech v 
cí.“  Původně chtěl Tesař výsta- zahraničí. 
vu nazvat Pokaždé jinak, ale „Já sám se velmi těším ze skutečnosti, že 
nakonec vydal ke svému život- jsem měl vzácnou příležitost spolupracovat s 
nímu jubileu takto nazvaný umělcem a mistrem mozaiky Františkem 
katalog výtvarných prací, pře- Tesařem, jehož celoživotní trpělivé úsilí bylo, a 
vážně kreseb a maleb. A to, co je v čáslavské výstav- tupně začala mít charakter klubové činnosti a od vždycky také je, korunováno vzácnou touhou po do-
ní síni prezentováno, považuje Tesař za své „úlety“ konce 70. let nabídla zázemí klubu Ida Rystonová, sažení maximální vibrace a podivuhodné niterní 
od profese mozaikáře, za cvičení. Obrazy jsou z růz- proto Ryston-club, zkráceně R-klub. tektoniky této nevšední harmonické interpretace,“ 
ných období, ta různorodost je záměrná, záměrná Ale vraťme se ještě k mozaikářské tvorbě Mistra píše v roce 2010 Jaroslav Šerých o spolupráci s Te-
je i adjustace obrazů, aby to bylo „pokaždé jinak“. Tesaře. „Mozaika vyžaduje velkou trpělivost, sou- sařem při realizaci mozaiky v kapli kostela ve Žďáru 
Autor ukazuje, jak působí kresba v rámu, v paspar- středění i fortelnost,“ říká František Tesař a dodává: nad Sázavou.  
tě, jak se rámování během času proměňovalo. Na- „Dnes se žije rychle, rychle se i pracuje. Může se Výjimečné práce realizoval Tesař na poli restau-
bízí divákovi ženské portréty a půl akty v široké škále něco dělat pořádně?“ A Tesař je mistrem, který to rátorském. Jmenujme jen některé příkladyRestau-
technik (olej, kvaš, pastel, křída, úhel). dělá opravdu pořádně a je považován za nejlepšího roval všechny mozaiky Viktora Foerstera, dále Karla 

Výstavu Tesař nazval Portréty - objekty, portrét odborníka v oboru.  Špillara na Obecním domě v Praze, Hold sklu Josefa 
je také autorovým objektem, objektem modelu.  A Jak jsme již v minulém díle připomněli, v Kaplického z bruselského Expa 58, provedl celou 
prostorové práce jsou samozřejmě objekty. Vybírá roce 1960 nastoupil František Tesař do ateliéru rekonstrukci Národního památníku na Vítkově. Uni-
to, co ho náhodně osloví, vždy vytvoří něco zajíma- umělecké mozaiky Ústředí uměleckých řemesel v kátní byl zásah do Hourovy mozaiky, který nahradil 
vého, jsou to stavebnice, ale něco v objektu musí Praze, v roce 1963 je jmenován vedoucím tohoto tendenční politický nápis.  V současné době, ve 
být dokonalé (perfektně vyleštěné sklo, leptané ateliéru a působí zde více než 30 let, až do zániku svých 80 letech, rekonstruuje unikátní skleněnou 
sklo, kamenný sokl). Je to sice věc náhodného spo- podniku v roce 1994. Získal titul Mistr uměleckého mozaiku z let 1934 – 35 v hrobce českých králů na 
jení, ale vždy z toho vytěží něco nového. Objekty řemesla v oboru umělecká mozaika.  Pražském hradě.
jsou novou fází jeho tvorby, považuje je za odpočin- Mozaikářský ateliér pod jeho vedením vytvářel V Tesařově rodném domě se nachází soukromá 
kovou činnost. V kresbě malbě vytvořil již všechno. monumentální mozaikářské práce (vzniklo jich více galerie České mozaiky, která je určena především 
Nyní již bude tvořit pouze do šuplíku, to je jeho taj- než 400!) podle návrhů našich nejpřednějších výt- odborné veřejnosti a prezentuje vývoj české mo-
ná komnata, úschovna pro nápady, polotovary, varníků: byl to například Vladimír Kopecký, Mikuláš zaiky. Představuje mozaiku nejen jako nástěnnou 
myšlenky. Kresba a malba je jeho intimní věc, není Medek, Martin Sladký, Jaroslav Šerých, Radomír malířskou techniku, také jako techniku obrazovou, 

Kolář (stanice metra Karlovo náměstí – rozměrná která vytváří závěsné adjustované obrazy. František 
mozaika věnovaná době Karla IV.), Miloslav Houra Tesař je autorem nebo spoluautorem publikací, 

2(autor největší mozaiky v Evropě, 400 m , v Ústí nad například učebního textu pro odborná učiliště 
Labem), Jiřina Adamcová (stanice metra Želivského Mozaikářství, Historie českého mozaikářství, První 
a další realizace), slovenští výtvarníci Ľudovít Fulla, český umělecký mozaikář (o výtvarném díle Viktora 
Stano Filko, Milan Laluha, Ladislav Gandl. Spolupra- Foerstera).
coval také s architektem Josefem Kaplickým (otcem 
Jana Kaplického) a scénografem a výtvarníkem 
Zdeňkem Rossmannem . 

Ateliér realizoval kamenné, kombinované a 
skleněné mozaiky, ty poslední vyráběl z vlastních 
smaltů. Používal pro ně dvě základní techniky: buď Mgr. Jana Andrejsková

ŽIVOTNÍ CESTA DLÁŽDĚNÁ NEJEN MOZAIKOU 
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30. 4. 2016 od 17 hodin
areál Prokopa Holého Čáslav

Hlavní partner akce:
Česká spořitelna, a.s.

17.00 - čarodějnický průvod od Otakarovy bašty v Čáslavi
             v čele s ozvučeným autem Rádia BLANÍK
17.30 - přivítání průvodu a vystoupení kouzelníka Pavla Kožíška 
18.30 - bubble show, dílničky pro děti 
           - PIONÝR, Zálesák Čáslav, Rádio Blaník - soutěže pro děti
19.15 - vystoupení zpěváka Stanislava Hložka
19:55 - zapálení hranice
20.00 - 22.30 - hudební skupina KEKS

Občerstvení
Opékání špekáčků 

- tentokrát s Rádiem BLANÍK - 

Město Čáslav pořádá 

Uvedené časy jsou pouze orientační

 stránka 23 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 4/2016   



V sobotu 5. 3. 2016 se v Hranicích konalo MISTROV-
STVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A JUNIOREK v 
olympijském sportu judo. Michal Černý z Čáslavi, 
člen užšího výběru reprezentace ČR a student SOŠ 
stavební v Kolíně, se stal již po osmé mistrem České 
republiky v bojových sportech.

Michal drží 5 titulů mistra České republiky v ju-
du - a to v kategoriích dorostenci, junioři a muži dále 
pak dvakrát vicemistra ČR v kategorii senioři a 3x 
titul mistra ČR v bojovém sporu sambo. Všechny své 
zápasy Michal v sobotu vyhrál na plný počet 10 bo-
dů, čímž znovu potvrdil své kvality absolutní jednič-
ky ve své váhové kategorii v ČR.

Michal se dále zúčastní výcvikových kempů po 
celé Evropě, kde se bude připravovat na evropské 
poháry třídy A a poté, když se bude dařit, tak na mis-
trovství Evropy či světa. Později doufáme, že by-
chom ho mohli vidět i na olympiádě.

Judo u dětí podporuje všeobecný rozvoj, orga-
nizací UNESCO bylo vyhlášeno jako nejvhodnější 
sport pro děti od 4 do 12 let. 

Judo učí děti vzájemnému respektu, úctě k sou-
peři, ohleduplnosti, zdvořilosti a principům fair 
play. Zároveň i trpělivosti, radosti z vítězství, ale i 
vyrovnání se s prohrou. V judu platí, že jen bojov-
nost nestačí, důležitá je psychická odolnost, tech-
nická vyspělost, taktika a fyzické předpoklady což v 
dnešním světě počítačových dětí je velmi důležitá 
věc.

Mnoho úspěchů Michale !                               MČ

MICHAL ČERNÝ Z ČÁSLAVI PO OSMÉ MISTREM 
ČESKÉ REPUBLIKY V BOJOVÝCH SPORTECH

Začátek roku 2016 a zároveň vyústění halové atle-
tické sezóny bylo pro čáslavský atletický klub úspěš-
né. Za nejlepší výsledky jistě můžeme považovat Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a 
jedno medailové umístění na letošním MČR žáků a dorostenek je jedním z vrcholů zimní sezóny. Jaká 
žákyň a dvě na MČR juniorů, juniorek, dorostenců a byla na závodě atmosféra?
dorostenek. Zúčastnila jste se také MČR mužů a žen. Jak se 

Vám dařilo mezi elitou?

Jak se Vám běželo?

Jak se cítíte před letní se-
zónou? Jaké významné udá-
losti Vás čekají tam?  

Po skončení halové sezóny jsme se okamžitě 
pustili do přípravy na léto, kde mě čeká MČR junio-
rů, MČR mužů, žen a také MČR do 22 let. Příprava 
bude o to těžší, že musím ještě navíc zvládnout ma-
turitní zkoušku. 

Na mistrovství ČR byla atmosféra velmi příjem-
Mezi žákyněmi zabodovala na závodech konají- ná. V hale Otakara Jandery se mi závodí vždy hezky 

cích se 5. a 6. března v Praze Anna Kozlová, která a mám to tam moc ráda. A protože to byl pro mě Na MČR mužů a žen jsem se po velmi pomalém 
skvěle zvládla rozběh na 300 metrů a ve finále dru- poslední halový závod v kategorii juniorů, chtěla rozběhu nedostala do finále, ve kterém jsem tudíž 
hým nejlepším výkonem v historii Mistrovství ČR jsem si závod užít a přivézt si medaili. To se mi nako- nemohla poměřit síly se Zuzanou Hejnovou. Věřím, 
žactva vybojovala s časem 40,47 vteřin stříbrnou nec podařilo a za prvním místem jsem zaostala o že si vše vynahradím v letní sezóně. 
medaili. 0,07 sekundy.  

Společně s výše zmíněným MČR se mezi největ-
ší atletické události pro jednotlivé věkové kategorie Běželo se mi výborně. V 
v České republice, řadí také hale je velmi důležité seběh-

nutí k mantinelu, a proto 
jsem se k němu snažila dostat 
jako první, abych se vyhnula 
případné kolizi, což se mi po-
vedlo. Celé druhé kolo jsem 
běžela na vedoucí pozici, o 
kterou jsem ale bohužel na 
cílové čáře přišla a skončila na 
druhém místě. I tak to byl hez-
ký a napínavý závod až do sa-
mého konce. 

před přípravou na letní sezónu, jsme se zeptali pří-
mo atletky. 

MČR juniorů, juniorek, 
dorostenců a dorostenek. Tato soutěž proběhla 20. 
a 21. února v Praze a zúčastnili se jí nejlepší atleti a 
atletky ve věku patnáct až devatenáct let. Na stup-
ních vítězů jsme mohli vidět hned dvě čáslavské 
běžkyně na 400 metrů. 

Jana Novosadová svým novým osobním rekor-
dem 57,08 vteřin zvládla rozběh na druhém místě. 
Ve finále se jí také nevedlo vůbec špatně. V cílové 
rovince se dokázala dostat před Markétu Škaldo-
vou z Olympu Brno a doběhnout tak jako třetí.

Její ještě úspěšnější souputnicí na dráze byla 
další čáslavská běžkyně Jana Slavíková, které se v 
rozběhu podařilo suverénně doběhnout na první 
pozici. Jak se Janě běželo stříbrné finále a jak se cítí 

Přejeme mnoho úspěchů.
  JN, foto: archiv Jany Slavíkové

MLADÍ ATLETI Z AC ČÁSLAV SLAVÍ ÚSPĚCH V HALOVÝCH SOUTĚŽÍCH ČR

Jana Slavíková 
s bratrem Janem

ŠACHISTA JOSEF POBORSKÝ ZABODOVAL NA MEZINÁRODNÍM FESTIVALU
Josef Poborský, šachista oddílu SK Sokol Čáslav, se 
zúčastnil 15. ročníku mezinárodního šachového 
festivalu Open Praha 2016, kam se sjeli fanoušci a 
hráči této deskové hry všech věkových skupin z celé-
ho světa. Ve své kategorii dosáhl na krásné umístě-
ní.

ské hry šatrandž. Dnes šachy patří mezi nejoblíbe-
nější deskové hry na celém světě. Není tedy divu, že 
také existuje nespočet nejrůznějších turnajů a sou-
těží, mezi které patří také již zmiňovaný festival, kte-
rý proběhl v Praze od osmého do patnáctého ledna 
tohoto roku.

Název této strategické hry pochází z perského 
šách neboli panovník a údajně vznikla úpravou per-

Podrobnější rozhovor s panem Josefem Pobor-
ským o jeho úspěchu a čáslavském šachovém oddí-
lu, plánujeme přinést v dalším vydání Čáslavských 
novin.   

tzv. ratingovém turnaji, kde probíhá statistické 
ohodnocení výkonnosti hráče na základě výsledků 
jeho her podle systému, jehož autorem byl americ-
ký fyzik a statistik Arpad Elo.  

Na prvním místě se umístil Vladimir Drozdov z 
Ruska a druhou pozici obsadil István Pozsonyi z Ma-

Turnaj sel uskutečnil v pražském hotelu Olym- ďarska. Hned za ním, tedy třetí, skončil právě Josef 
pik a Josef Poborský zabodoval v turnaji B, tedy v Poborský z SK Sokol Čáslav, za kterým se umístilo 

dalších devadesát čtyři hráčů. 

              JN
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Staré rčení říká, že čas je jediný spravedlivý, vteřiny, 
minuty, hodiny, roky - všem odpočítává stejně. 
Někteří z nás ale mají jedinečnou možnost strávit na 
světě o několik let více, než většina ostatních. Pokud 
se tak stane a navíc člověk zůstane i ve vyšším věku v 
dobré kondici, nezbývá než gratulovat. Stejně jako 
paní Růženě Málkové, která se 11. dubna dožívá 
100 let. 

GRATULUJEME

Většina z nás se snaží žít dlouhý a spokojený 
život. Z Vašeho vyprávění se mi zdá, že Vám se snad 
tento sen plní. Mohla byste se podělit o ten pověst-
ný recept?

Paní Málková, svoje dětství jste prožila v době, 
kterou si dnes již jen stěží umíme představit. Jak na 
tu dobu vzpomínáte? 

Potom ale přišlo další stěhování...

V Čáslavi jste se tedy usadili nadobro. Jak se 
vám tady žilo a žije? 

Celou svoji profesní dráhu jste strávila za 
katedrou. Jak vzpomínáte na tuto část svého 
života? Upřímně děkuji za krásný rozhovor plný 

optimismu, porozumění a milých slov.
Ke krásnému životnímu výročí ještě jednou  

gratulujeme.

lo. Pracovala jsem tedy nejdříve jako 
praktikantka ve Vrdech. Potom jsem ale 
získala místo až ve Velkých Popovicích, a 
tak přišlo moje první stěhování. Bydlila 
jsem tam tehdy v rodině jedné mojí žačky, 
které je dnes již také osmdesát let, ale 
pořád mi píše. Moc ráda na ty roky 
vzpomínám, ale ve Velkých Popovicích 
přišlo také období Protektorátu. Viděla 
jsem tam bohužel, jak Němci zastřelili 
osmnáct partyzánů - bylo to opravdu 

Svoje sté narozeniny slaví paní Málková v hrozné.    
kondici, o jaké se nezdá ani mnohým o dvacet let Po válce jsme v Popovicích žili i s mým 
mladším lidem. Jako učitelka byla vždy zvyklá na ak- manželem, ale jen do roku 1948. Tehdy se 
tivní život a snad i tato skutečnost ji přivedla právě konal poslední sokolský slet a manžel, 
na krásnou hranici sta let. Měla  jsem milou mož- protože byl také náruživý sokol, byl čle-
nost pohovořit si s paní učitelkou Málkovou o jejím nem slavnostní čety, která vztyčovala vlaj-
životě, o jeho kapitolách, které se navždy zapsaly do ku na Strahově právě na posledním XI. 
její paměti, o útrapách, ale hlavně o radostech, jež sletu v roce 1948. I to byl jeden z důvodů, 
během uplynulých sta let zažila. Po celou dobu jsem proč jsme museli nedlouho poté z Popo-
se snažila získat si pro sebe alespoň kousek receptu vic odejít a život nás postrčil zpět k Čáslavi 
na hezký a dlouhý život. Z vyprávění paní Málkové - nejprve na nějakou dobu k mým rodi-
se zdá, že jednou z hlavních podmínek je pozitivní čům, odkud jsme pěšky docházeli do Že-
přístup k přirozenému běhu života a k tomu co při- hušic do práce. Potom jsme tam ale již do-
náší, ať již se jedná o šťastné chvíle či méně příznivá stali byt, bydleli jsme dokonce v zámeckých komna-
období. Paní Málková dokáže vzpomínat na všech- tách. Žilo se nám tam krásně, i když nám byla zima. 
ny části svého života v dobrém. „Byla to krásná lé- Místnosti byly vysoké a v zimě nebylo možné je vy-
ta,“ znělo nejčastěji z jejích úst, ať již vyprávěla o topit. Stalo se, že přes noc zamrzla voda ve skleničce 
dětství, manželství, práci ve školství nebo o životě na nočním stolku. Ráda ale vzpomínám na růžový Já mám předně kolem sebe spoustu moc hod-
se svojí početnou rodinou. Třeba právě to je jeden z akát, který kvetl pod okny ložnice i na zpěv slavíků, ných lidí, na které se mohu spolehnout. Vždyť mám 
důvodů, který dovedl paní Růženu Málkovou na kteří žili v zámeckém parku až do doby, kdy byla do tři dcery, šest vnoučat, dvanáct pravnoučat. A všich-
práh stovky. zámku přestěhovaná také škola. Náš byt byl potom ni se o mě starají. Vím, že se na ně mohu spolehnout 

hned vedle ředitelny a sborovny, do práce jsme to a jen proto tady mohu být tak dlouho. Máme se 
tedy měli doslova jen pár kroků a já jsem tam byla všichni v rodině moc rádi. Také můj manžel byl bez-
opravdu moc šťastná. vadný člověk, ale bohužel zemřel již před mnoha le-

Jsem již jen jednou z mála, která se narodila za Také v Žehušicích jsem pracovala v Sokolu, naše ty. Byl to báječný manžel i otec. 
Rakouska-Uherska, za císaře pána. V době vzniku dcery tak říkajíc vyrostly v tělocvičně. Manžel, který Důležité je také snažit se pořád vnímat svět ko-
republiky mi ale byly teprve dva roky, takže je prav- si vždy dokázal brzy získat všechny lidi, se lem sebe a snažit se mu rozumět. Já vždy, když ráno 
da, že si z té doby samozřejmě nic nepamatuji. Další samozřejmě do sokolské práce zapojil také. vstanu, vyluštím tři křížovky nebo osmisměrky. To si 
roky mi už ale v paměti zůstaly a byly to jedny z nej- probudím buňky a myšlení. Potom sleduji v televizi 
krásnějších let v mém životě. Naposledy jsme se stěhovali přesně před pade- politiku a sport. Všechny známa vím, co se děje. Ta-

S mými rodiči jsme žili v Horních Bučicích, kde sáti lety právě sem do Čáslavi. Tehdy byly postaveny ké zásadně nepiji (jen v Popovicích jsem pila pivo, 
jsme měli malé hospodářství. Tatínek byl ale člověk, bytovky v Družstevní ulici a my jsme tady získali ale to snad ani jinak nešlo). 
který spíše než práci na poli miloval čtení a před- krásný byt. Manžel, který po celý život vyučoval ma- Každá etapa mého života mě poznamenala ně-
nášky, byl kronikářem  - a snad právě proto ho lidé tematiku, dostal místo v tehdejší Fučíkově základní čím dobrým - nejvíc určitě období první republiky, 
zvolili také starostou. Pamatuji si, že byl na našem škole (dnes Základní škola Masarykova - pozn. red.), to bylo v mém životě nejkrásnější - a nejen proto, že 
domě nápis Obecní úřad a při každém státním svát- ale protože bylo tehdy nařízení, že nesmějí dva lidé jsem byla mladá. Sice jsme neměli peníze, byly dlu-
ku a výročí tatínek vyvěšoval vlajku. Státní vlajku, z jedné rodiny vyučovat na stejné škole, bylo mi na- hy, ale mezi lidmi byl opravdový elán a štěstí z nové 
které si velice vážil, stejně jako miloval našeho první bídnuto místo ve zvláštní škole a já jsem ho přijala. svobody, které si lidé vážili. Milovali jsme velice pa-
prezidenta Masaryka. Tatínek byl veliký národovec Byly to krásné roky. Měla jsem ty děti moc ráda, na prezidenta Masaryka. Na ta léta stále vzpomí-
a stejně jako moje maminka také on žil v sokolském možná i pro jejich často tak smutné a jen těžko nám. 
duchu, v němž vychovávali i nás, tedy mě a moji o uvěřitelné smutné osudy. Ve třídě byl dokonce i Celý rozhovor o stoletém životě paní učitelky 
dva roky mladší sestru. Od dětství jsem tedy chodila chlapec, kterého se jeho vlastní matka pokusila Růženy Málkové byl protkán milými vzpomínkami 
do Vrdů do Sokola, ale nebylo to jen cvičení, byla to zabít. Ty děti jsem měla moc ráda a ony snad měly na krásné chvíle, které jakoby vytěsnily všechny jistě 
výchova. Sokol měl svoje zásady - mluvit pravdu a rády mne, byly vděčné za každé dobré slovo. velmi těžké okamžiky, které se vyskytnou v každém 
být přímý. Takoví byli i oba moji rodiče a ani já jsem životě. 
tyto myšlenky nikdy ve svém životě nezradila. Možná až na jednu krátkou zmínku: „Byly i těžké 

Již v té době jsem také potkala svého budoucího Mám Čáslav ráda, hodně lidí tady znám a hlavně chvíle, ale vždy jsme na ně byli dva, tak jsme vše 
manžela. Byla to moje první láska, sedali jsme spolu mám blízko svoji rodinu. Když jsme se sem přistě- zvládli,“ vzpomněla jen krátce na problémy, kterým 
i ve škole. Svatbu jsme ale měli až v roce 1942 a prv- hovali, dívali jsme se z okna na velkou třešňovku na se nikdo nevyhne, paní Málková. Jak je ale pro ni 
ní dcera se mi narodila téměř v mých třiceti letech.  Čeplově. Ráda vzpomínám, jak celý Čeplov na jaře příznačné, opět v dobrém a se vzpomínkou na 

kvetl. Dnes jsou tam všude domy. Město bylo tehdy manžela, který jí byl v životě oporou.
mnohem menší. 

Letos o Vánocích, když mě zeť vezl večer domů, 
Moc ráda. Já jsem byla v kantořině moc šťastná. zastavil také na náměstí. Byla už tma a celé náměstí 

Milovala jsem děti. Když jsem vystudovala učitelský bylo osvícené. Vypadalo jako v pohádce. Jsem moc 
ústav tady v Čáslavi, míst pro učitele bylo tehdy má- ráda, že jsem to viděla, ani se mi nechtělo domů. 

100 LET NA SVĚTĚ, 

Co mi odešel manžel, takže akorám mi zbyly dcery - tři dcery, 
hrozně hodné dcery. 
Narodila jsem se za Rakouska - Uherska, na ot se ale moc 
nepamatuji, to mi byly dva roky, narodila jsem se před válkou, 
otec byl na vojně, maminka byla doma sama, byla velmi přísná. 
měla jsem o dva roky mladší sestru, která již zemřela, její děti 
jsou jako moje děti, máme se všichni moc rádi, naše rodina drží 
velmi krásně pohromadě. Mám šest vnoučat, dvanáct 
pravnoučat, všechny mají vzdělání, manžel byl učitel, byla to moj 
eprvní láska ze třídy, sedali jsme vedle sebe ve třídě, ale svatba 
byla až mnohem později, protože ho odvedli do Říše na práci, 
takže jsem měla první dítě až skoro ve třiceti letech, on byl také 
bez práce, pro kantory nebylo mnoho míst, tak já jsem 
praktikovala jako praktikantka ve Vrdech ve škole za 400 korun 
měsíčně pomocnou sílu, bídu jsme neměli, rodiče byli 
zemědělci, takže když jsem chodila do učitelského ústavu pěšky 
z Horních Bučic (rodiště), pak jezdila lokálka, tak jsem chodila do 
DB na lokálku, do tanečních se chodilo pěšky, pak jsem dostala 
umístěnku na Praze venkov, dostala jsem se do Velkých 
Popovic, kde se vaří pivo, tam jsem učila moc dlouho. Milovala 
jsem děti. Odmalička jsem opatrovala mladší sestru a kantořinu 
jsem měla ráda. 
Nejšťastnější chvíle jsem prožila za První republiky, byla jsem 
vychovávaná jako masarykovské dítě. Otec byl v Horních 
Bučicích deset let starostou, takže si pamatuji vyvěšování 
praporu toho prvního na našem domě bylo napsáno Obecní 
úřad, takže jako dítě si pamatuji, že se vyvěšovalo na každý 
svátek. Můj otec byl velký národovec, písmák, kronikář, 
malozemědělec a působil jako v okresní péči o můádež, a on tam 
byl, takže to byla taková moje nejšťastnější léta. Pak jsem byla v 
Popovicích, tam jsem byla hrozně ráda. Od mládí jsem chodila 
jako žákyně do SOkola - z Horních Bučic jsem chodila do Vrdů 
do Sokola a tam byla nejen civčení, ale také výchova. Sokol měl 
svoje zásady. Mluvit pravdu, být přímý. A takový byl můj otec a 
moje matka, takže jsem tak a to ve mě zůstalo. V těch Popovicích 
jsem zažila překrásná léta ve škole. Dodnes se setkávám se 
svojí žákyní, které je dnes již osmdesát let, stále si píšeme. Učila 
jsem paní Kantůrkovou - spisovatelku, ta byla v mojí třídě, mám 
fotografii a tam je. Vychovala jsem spoustu lékařů, jsou co jsem 
učila ty kluky primáře pardubické nemocnice kardiologa Petra 
Vojtíška, v Praze je primář na ušním, takže mám vzpomínku na 
děti a děti si na mně dodnes vzpomínají, zvou mě, jednou pro mě 
přijel vnuk ministra Havleny za protektorátu. 
Ten pro mě přijel, tam jsem prožila Protektorát. Viděla jsem tam 
postřílet osmnáct lidí. Partyzáni stříleli na německé vojáky a oni 
je zastřelili. Potom jsem se vrátila domů k rodičům, to jsem ještě 
byla svobodná. 
S panem starostou, u kterého jsem bydlela jsme poslouchali 
Londýn, stařeček takový, vrátila jsem se domů chvíli po tom a 
ještě jsem cvičila - tam jsem chodila do Sokola, ve Vrdech jsem 
dělala náčelnici a pak jsem dostala to místo, takže jsem byla na 
posledním sletu v 1948 roce a ten jsem odskákala a manžel 
hlavně, protož evztyčoval vlajku při zahájení  - oba jsme byli 
náruživí sokolové. Při vztyčování vlajky posledního sokolského 
sletu byl v té slavnostní četě. Pak jsme museli odejít ve 48, 
protože manžel že vedl Sokoly na Hrad k prezidentu Benešovi a 
já že jsem prý volala ať žije prezident Beneš, on byl ještě 
prezidentem. No a tak jsme museli tam odtud. To jsem měla 
malou Janu, Janě byly dva roky, když přišl ado našeho domu. 
Potom jsem bydlela u báječných lidí, kteří měli dvě dcery, které 
jsem učila. Tak tam jsem u nich bydlela a oni tam poslali - můj 
manžel tenkrát byl vzdělavatelem sokolským a chodil vzdělávat 
ty okolní jednoty a to pršelo a pes štěkal, to si pamatuji jako dnes 
a já jsem měla malou Janu v kolébce a oni šli k těm mým 
domácím a pak přišli ke mně. Já jsem byla doma sama s 
manželovou maminkou a dcerou. hledali tam zbraně a tak. Pak 
inspektor manželovi říkal Václave, prosímtě, víš, že je to tady 
bašta takových lidí, tak jdi pryč. Tak jsem se vrátili domů a bydleli 
jsme u rodičů a docházeli jsme z Horních Bučic do Žehušic, 
protože jsem tam neměli připravený byt, pak nám tam upravili byt 
v zámku, bydleli jsme v komnatách studených, ale nenaříkám si. 
Vím , že kvetl u ložnice růžový akát, která byla velmi studená 
místnost, zpívali tam slavíci, protože zámek je v parku, pak se 
odstěhovali, když tam byla škoal v zámku, tak jsme bydleli ve 
škole. Vedle bytu byla ředitelna a sborovna, takže jsem udělala 
pár kroků a tam jsem byla velmi šťastná. Manžel se tam zapojil - 
byl hrozně si dovedl získat lidi, Eva Drábková ho zná, to byl 
poslední gentleman, úžasně se choval k ženám - a odtud potom 
jsem se dostala do Čáslavi, manžel učil matematiku a děti chodili 
sem, když potom už byl v důchodu, tak najednou se sebraly a 
chodili sem za ním, já jsem jim vždycky upekla koláče, měl rád 
koláče, brzy mi odešel. Mám takové hodné děti a ty užmají svoje 
vnuky a ti také na mně nezapomínají a ti mi všechno udělají, 
nikdy nezapomenou a už mám pravnuky, tak co mohu chtít. Život 
utekl. Zásluhou svých dětí jsem tady tak dlouho, protože vím, že 
mě nenechají. To víte, člověk je starý, to mám taky svoje zvyky.  
Ze Žehušic když se stavěly tyhle byty, tak jsme se přestěhovali 
do Čáslavi, manžel dostal místo, to matikářů bylo málo. Jenže 
nemohli učit dva lidi z rodiny na jedné škole, ale inspektor mě 
přemluvil, abych šla učit na zvláštní školu a to byla moje 
nejšťastnější léta. V kantořině jsem byla šťastná, milovala jsem 
děti a zvlášť když jsem přišla do té zvláštní školy, když jsem 
viděla úděl některých dětí, oni mě brali jako mámu, pamatuji 
kluka Oldu Suchého, máme děti zavřela do chlívka a podpálila 
chlívek. Chtěla děti zavřít, pak byla zavřená v Pardubicích, kluk 
chodil a měl fotku u sebe, ona si ho vzala jednou na prázdniny k 
sobě a on mi postavil fotku na stůl a říkal že je krásná. Ty děti 
jsem měla moc ráda, byli vděční za každé slovo. Děti jsem 
milovala, Sokol jsem milovala. Po revoluci jsem nacvičovala 
ještě první slet. V Žehušicích jsem dělala náčelnici a protože 
mám cvičitelské zkoušky sokolské a to když byla náčelnice, tak 
jsme museli dělat zkoušky. Tak jsem cvičila ženy, žákyně a 
dorostenky. A dorostenky mi pomáhaly cvičit mladé děvčata, 
které jsem kdysi učila. Cvičila jsem na všech Spartakiádách. Ve 
48 nás vyloučili ze Sokola, to byl poslední slet, tam jsme cvičili. 
Učila jsem češtinu, biologii a tělocvik. V každé škole, kde jsem 
byla, i když jsem byla v důchodu a vypomáhala jsem v 
Krchlebech a ve Vrdech, to mi vždycky z okresu zavolali a já jsem 
učila - kantořinu jsem milovala. Milovala jsem rodinu, taťku. 
Byla jsem na pohřbu Masarykovi, Benešovi, Janu Masarykovi, 
všem jsme jezdili na pohřeb, tak jsme si zažili při pohřbu 
prezidenta Masaryka to nás vrátili z nádraží, že jsme měli 
sokolské kroje, tak to jsme nesměli jet v kroji, tak jsme se 
převlékli a vzali jsme si jen odznaky sokolské. Sokol nebyl jen 
cvičení, to byla celá myšlenka, celý život v sokolských zásadách.  
Manžel byl zvláště v chudé rodiny, maminka pracovala v 
Kosmosce, měla dva syny, vystudovali, jeden byl ředitelem v 
Kolíně. Já jsem měla sestru, ta pracovala v zemědělství, protože 
jsme měli takové malé zemědělství, ale otec byl písmák, úžasný 
čtenář, byl starostou, asi ho volili proto, že něco uměl, ale nebyl 
moc hospodář jako na pole a tak. On čtení a schůze a přednášky  
a takové věci, tak to nám pomáhal maminčin bratr v to 
zemědělství a já když jsem přišla ze školy, tak jsem musela na 
pole taky. Měla jsem hezké mládí, rodiče báječní, měla jsem 
přísnou matku. Nesměli jsme mluvit slušně.   
V každé etapě jsem zažila i trpké chvíle, ale byli jsme na to dva, 
tak se to dalo vydržet. Zažila jsem hodně krásných chvil. 
Luští křížovky, každé ráno vyluštím tři křížovky a vykládám 
patience, to si probudím buňky, to je na myšlení a pak sleduje v 
televizi politiku a sport, všechny znám, všechno vím, co se děje. 
Zásadně nepiji, jen v Popovicích jsem pila pivo, ale to jinak snad 
ani nešlo. 

Svatba srpen 42

Tu dobu, co tady byli Rusové, nikdy jsme nezradila sokolské 
myšlenky, ty jsou ve mně...

Každá etapa mě poznamenala něčím dobrým - nejvíc první 
republika, ta byla nejkrásnější - i když peníze nebyly dluhy byly, 
ale byl takový opravdový elán a štěstí z té svobody, že máme 
prezidenta, kterého jsem zbožňovala. 
Zeman - je to hulvát. Pro každého platí zákon a pro něj neplatí. 
On má pravdu, i když ji nemá. 

50 LET V ČÁSLAVI
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V únoru roku 2016 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 26 dětí, z 
toho 7 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 14 místních 
občanů. Bylo uzavřeno 6 sňatky.

DUBENSPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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Dne 12. dubna 2016 uplyne 
sedm bolestných let, 

kdy nás opustil 
pan

Stanislav Němec 
z Čáslavi

Stále vzpomínají maminka
a sestry s rodinami

Dne 22. 3. 2016 uplynuly 
2 roky od chvíle, 

kdy nás navždy opustil 
náš tatínek, dědeček a strýc,

pan

Stále vzpomínají manželka, 
děti s rodinami a vnoučata 

Leopold Zajíček

Dne 3. 4. to budou již 4 roky, 
co nás navždy opustila 

naše milovaná maminka, 
babička a teta,

paní

Marie Kočová
rozená Hájková

Stále vzpomínají manžel,
dcery s rodinami, maminka a sestra.  

26. dubna 2016 uplyne 1 rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil náš tatínek a dědeček, 

pan
 

Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas, zůstalo nám jen vzpomínání 
na toho, kdo rád žil a měl nás tolik rád. 

Jiří Bouma
z Chotusic. 

Stále vzpomínají manželka, 
dcery a syn s rodinami. 

Utichl trubky hlas, trubač už musel jít spát. 
Vězte ale, že všechny vás měl rád. 

Dne 27. dubna 2016 uplynou dva roky 
kdy nás po těžké nemoci 

opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a muzikant, pan

Milan Rut
S bolestí v srdci vzpomínají 

manželka Blanka, děti Ivana a Honza s rodinami. 

Dne 14. dubna 2016 oslaví 
naše milovaná maminka, 

paní

Sonička Kopřivová
životní jubileum 85 let.

Do dalších let pevné zdravíčko, 
štěstí a radost

přejí dcery Jára, Eva. Alena a Blanka s rodinami. 

11. dubna 2016 uplyne 6 nejsmutnějších měsíců 
v našem životě, kdy od nás odešel 

náš tatínek a manžel, 
pan

Miloslav Kopřiva
Ta bolest je tak veliká, jen slova nestačí.

S láskou vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

4. dubna 2016 uplyne 7 smutných let, 
kdy odešel milovaný tatínek a dědeček

pan

pracovník Jednoty Čáslav.
Stálé vzpomínky přetrvávají v nás všech.

Nikdy nezapomeneme na tvoje předobré srdce.
Snacha s rodinou. 

Josef Kadlec,

Dne 12. 4. 2016 uplyne 
15 let od úmrtí pana

Josefa Mrázka

Stále vzpomínají 
manželka a synové

Mám u Čáslavi zahrádku a jsem na ní nyní sama. 

Má někdo zájem domluvit se 

na společném užívání?

tel: 723 066 694

Žena 70 let hledá kamarádku, kamaráda z Čáslavi 
a nejbližšího okolí na procházky, na různé akce, 
nebo si jen tak popovídat u kafíčka. 
tel.: 723 066 694

Dne 1.3.2016 ukončil svou činnost PLDD MUDr. Josef Špaček. Na stejné adrese s mírně pozměněnými ordinačními hodinami ordinuje 
nově PLDD MUDr. Miloslav Sýkora. Registrace nových pacientů probíhá neomezeně. Těšíme se na Vás a děkujeme za důvěru.
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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

DUBEN

od 7. 3. do 3. 4. 2016 - VÝSTAVA

od 2. 4. do 4. 9. 2016 - VÝSTAVA

4. 4. 2016 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

od 5. 4. do 8. 5. 2016 - VÝSTAVA

od 11. 4. do 24. 4. 2016 - VÝSTAVA

18. 4. 2016 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

19. 4. 2016 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

Výstava k životnímu jubileu Františeka Tesaře „PORTRÉTY - OBJEKTY“.
Výstavní síň (Žižkovo náměstí 197). Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin
Beseda s autorem 31. 3. 2016 v 17 hodin.

V budově muzea Husova 291, Čáslav.
Výstava ZKAMENĚLÁ MINULOST na počest 100. výročí narození čáslavského 
rodáka, profesora paleontologie, Zdeňka Špinara. Vernisáž výstavy: pátek 1.4. 
2016 v 17 hodin. Otevřeno: út. 9 - 11 a 12 - 16 hodin, st. - ne. 9 - 11 a 12 - 17 ho-
din

V přednáškové místnosti knihovny.
Zveme na přednášku Lenky Burgárové s hostem Vlastou Špičkovou ZELENÉ 
POTRAVINY - IMPULZ KE ZMĚNĚ

Galerie - (Jeníkovská 222)
„KAREL IV. A JEHO DOBA“ 1316 - 2016 (doba vlády Karla IV. očima žáků základ-
ních škol je doplněna originálními předměty ze 14. století)
Otevřeno: út - ne 9 - 11 a 12 - 17 hodin.

Výstavní síň (Žižkovo náměstí 197)
Dagmar Dost - Noldem „SVĚTLEM I TMOU“ Vernisáž výstavy: 11. 4. 2016  v 17 
hodin. Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

Ve společenské místnosti knihovny.
Přednáška o audioknihách  “ČTĚTE UŠIMA”. 

Výstavní síň, Žižkovo náměstí 197. 
 „ČESKÝ KUBISMUS“ Přednáší: Dr. Michael Zachař.

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

7.4.2016 VÝTVARNÉ TVOŘENÍ - hlemýžď z květináčku

14.4.2016 VÝTVARNÉ TVOŘENÍ - hlemýžď z květináčku

15.4.2016 KERAMICKÉ ODPOLEDNE – domeček pro broučky

15. - 16.4. 2016 KLUB INSPIRACE – Trójský kůň

22.4.2016 - STŘEDOČESKÝ TANEČNÍ POHÁR 7. ročník

23.4.2016 - ČÁSLAVSKÝ ČTYŘLÍSTEK

Čtvrtek - 9,30 - 10,30 hodin, MŠ Těsnohlídkova - Myšky 
Čtvrtek - 10,30 - 11,30 hodin, MŠ Těsnohlídkova - Veverky

Čtvrtek - 9,30 - 10,30 hodin, MŠ Těsnohlídkova - Zajíčci 
Čtvrtek - 10,30 - 11,30 hodin, MŠ Těsnohlídkova - Berušky

Pátek - pro děti od 2. tříd - 14,00 – 16,00 hodin - účastnický poplatek  90 Kč - 
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 8. 4. 2016 v kanceláři DDM

Pátek a Sobota - pro SŠ  a dospěláky  - 15.4.  od 17,00 do 21,00 hodin - 16.4.  od 
9,00 hodin - účastnický poplatek  400 Kč - Přihlášky spolu s poplatkem 
odevzdat do 8. 4. 2016 v kanceláři DDM

Pátek - Amatérská taneční soutěž určená pro ZŠ, SŠ a DDM - Zahájení v 10,00 
hodin v hale Bios při VOŠ, SPŠ a OA Čáslav - Vstup zdarma.

Sobota - 9. ročník amatérské taneční soutěže. Začínáme v 8,30 hodin v hale 
Bios při VOŠ, SPŠ a OA Čáslav. Vstupné dobrovolné.
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Foyer divadla  - Výstava čáslavského fotoklubu

Úterý 5. dubna v 19.00 KUTLOCH aneb I muži mají své dny / Studio DVA

Středa 6., pátek 8. a sobota 9. dubna od18.00 / Nová scéna MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Neděle 10. dubna v 15.00 RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY / Divadlo Anfas Praha

Pondělí 11. dubna v 19.00 - náhradní termín neodehraného představení, vstu-
penky zůstávají v platnosti VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM... / Agentura Harlekýn Renato 
Giordano a Rodolfo Sonego

Čtvrtek 14. dubna v 19.00 RADŮZA

Středa 20. dubna v 18.00 / Nová scéna Koncert

Sobota 23. dubna v 17.00 Věnovanka pokřtí své první CD s Josefem Vejvodou

Středa 27. dubna v 18.00 / Nová scéna Indie: „ Zlatý trojúhelník“ Dillí – Agra – 
Jaipur / Mgr. Hana Kátrová a Mgr. Jarmila Sejčková

Čtvrtek 28. dubna v 19.00 Druhý galavečer čáslavského sportu

Své fotografie vystavují Josef Spěvák, Miroslav Perný, Jaroslav Bruner, Celestina 
Novotná, Zdeněk Kohoutek, Miroslav Lepeška a Igor Sloboda.

 
Komedie o těžkém údělu muže v současném světě. Vstupné: 360, 340, 300, 250 
Kč. Divadelní abonmá B JARO 2016.

Přehlídka modelů Edity Dlouhé z kolekce jaro-léto 2016 plná tanečních rytmů a 
drobných překvapení v podání tanečně-modelingové skupiny Performance. 
Vstupné: 100 Kč.

Ve chvíli, kdy na rybník Brčálník padá tma tmoucí a na hladině se zatřpytí první 
hvězdy, se vydává veselý, neposedný skřítek Rákosníček na své nebeské dobro-
družství. Vstupné: 70, 50 Kč. Divadelní abonmá C JARO 2016.

Hořko-sladká komedie o tom, jak si udržet manželství… Stejnojmenný slavný 
film natočili v roce 1982 Alberto Sordi a Monica Vittiová v hlavních rolích  a Sor-
di se ujal i úlohy režiséra. Představení není součástí divadelního abonmá. 
Vstupné: 350, 320 Kč.

Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů, její hudba vychází 
částečně z chansonu, ale největší díl inspirace čerpá Radůza z folklóru a nálady 
městských odrhovaček, které v jejím syrovém podání nabízejí nečekané hu-
dební i textařské obraty. Vstupné: 320, 300, 270 Kč.

Koncert k 74. výročí transportu židovských spoluobčanů. Účinkují žáci a učitelé 
ZUŠ J. L. Dusíka v Čáslavi.

Konečně Vám Věnovanka může představit svou vlastní desku a splnit tak Vám i 
sobě veliké přání. Můžete se těšit na dechovkové hity, které už jste v podání Vě-
novanky slyšeli, ale čeká Vás také spousta novinek a významný host Josef Vejvo-
da. Těšíme se na Vás! Vstupné: 150, 120 Kč.

Budeme obdivovat skutečné klenoty minulosti, mohutné pevnosti, honosné 
paláce a velkolepé hrobky panovníků. Vstupné: 30 Kč.

Druhý galavečer čáslavského sportu je spojený s vyhlášením výsledků ankety 
„Nejúspěšnější sportovci města Čáslavi roku 2015“ - podrobnosti na str. 8.

Další informace na www.mikroregioncaslavsko.cz, www.tic-semtes.cz, 
na tel. 702 95 44 25, Mgr. R. Brtníková

Trasa:  - Hrádek, kostel sv. Petra a Pavla,  - památník, 
- Mozaika,  - Vyhlídka,  - obecní úřad, 

 - věž, Turistické centrum u rytíře Brtníka 
(navazující Stezka po obci a Stezka rytíře Rubína)

Čáslav Koudelov
Zbyslav Starkoč Bílé Podolí

Semtěš

SRAZ PŘED INFOCENTREM na náměstí v Čáslavi (vedle radnice)
Celková délka trasy cca 20 km - občerstvení zajištěno na Starkočské vyhlídce 

Změna programu všech uvedených organizací je vyhrazena.
Informace o případných změnách jsou uváděny na 

webových stránkách těchto zařízení.  



KINO MILOŠE FORMANA DUBEN

1. – 2. TEORIE TYGRA

3.  PAT A MAT VE FILMU

5. POLEDNICE

6. SMRTELNÉ HISTORKY 

8. – 9. DEADPOOL

10. ŘACHANDA 

12.  SPORTLIGHT

13. – 14. TÁTA JE DOMA

15. – 16. JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK

 Road movie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že míval 
sny i vlastní vůli a že chce zpátky vládu nad svým životem. Vydá se na riskantní 
cestu, navzdory tomu, že tím přichází o vše. Film je též o jeho ženě, která to mys-
lela dobře: za manželství i svého muže obětavě převzala zodpovědnost, proto-
že muži toho nejsou schopni. Revolta starého pána rozkolísá pořádky i v rodi-
nách jejich dětí. Mladí by si to rádi zařídili lépe, ale zničující rodinná strategie 
pomalé přeměny z tygrů na králíky má hluboce zapuštěné kořeny… Mládeži 
přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Známí nešikové v roce 2016 slaví 40 let od svého vzni-
ku, a byť se na stříbrném plátně ještě nepředvedli, pro kutily jejich kalibru to 
přeci nemůže být problém. Obzvlášť, když mají na půdě krabice plné filmů a 
pod schody promítačku, na které fanouškům své příhody rádi odpromítají... 
Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

 Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací do rodné vesni-
ce svého muže, aby se zde pokusila o nový začátek. Kromě vlídného přijetí sou-
sedů ji tu však čeká i setkání s místní podivínkou, ženou, která ve své pomatené 
mysli vleče tíhu vlastního dávného neštěstí. Kolem Elišky, vystavené trauma-
tům z osamělosti a postupně vysilované boji s nekonečnými úředními stereo-
typy, se postupně začínají spřádat sítě prokletí. Mládeži do 12 let nevhodné. 
Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Trikový povídkový celovečerní film pro dospělé, který 
kombinuje hrané akce s 3D a 2D animací, vedenou loutkou a zadní projekcí. 
Skládá se ze tří příběhů Dědek Kaktusák, Maják, Velkej chlap a tří krátkých blac-
koutů Na draka. Každá část filmu je vyrobena jinou technologií a je jiného 
žánru. Dohromady ale spolu příběhy souvisejí jak obsahově, tak formálně. Mlá-
deži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Nejnetradičnější komiksový anti hrdina společnosti Marvel, 
bývalý člen speciálních jednotek a zběhlý žoldák Wade Wilson, se podrobil ex-
perimentu, díky kterému získal schopnost rychlého samouzdravování. Wade 
po tomto experimentu přijme  alter ego Deadpool. Vyzbrojený novými schop-
nostmi a zvráceným černým humorem, pronásleduje muže, který mu téměř 
zničil život. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 
hodin.

Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se 
neživí vždycky úplně poctivě. Až když se trojice ocitne shodou okolností v kou-
zelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co je ne-
dokázali do té doby naučit sami lidé - že tak, jak se chováme k ostatním, tak se 
pak oni chovají k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrátí. Ale co by to bylo za pří-
běh, kdyby kromě ponaučení, zábavy a milých postav chyběla láska? Mládeži 
přístupno. Vstupné: 110 Kč, děti 90 Kč.  Promítáme od 17.30 hodin.

 Tým reportérů z Boston Globe se snaží ponořit do obvinění ze 
zneužívání dětí v katolické církvi. Jejich rok dlouhé vyšetřování odhalí desítky 
let trvající kamufláž na nejvyšší úrovni v bostonských náboženských institu-
cích. Je to strhující a pravdivý příběh oceněný Pulitzerovou cenou. Mládeži pří-
stupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Sára (Linda Cardellini) kdysi udělala tradiční chybu. Vza-
la si zlobivého kluka Dustyho (Mark Wahlberg), který byl zábavný a sexy, 
nicméně jen do chvíle, než se stal otcem. Jako táta zoufale nefungoval. I proto 
ho později vyměnila za Brada (Will Ferrell), jehož vždy zdobila zodpovědnost a 
serióznost, které si její děti bohužel neustále pletou s nudou. Brad by se klidně 
rozkrájel, kdyby ho braly jako tátu, ale ono jim to prostě nějak nejde. Pak se po 
čase navíc zjeví Dusty, který je pořád tou testosteronovou mašinou přetékající 
nápady, a rozhodne se Brada zašlapat do země. Mládeži do 12 let nevhodné. 
Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dva-
nácti letech sami sebou i když už s lehkým nádechem skepse. Štěpán dělá zá-
stupce primáře v nemocnici, kde urputně válčí s neústupnou ředitelkou. Tou 
není nikdo jiný než Vendulka Utěšitelka! Štěpánovou největší starostí je však 
jeho třináctiletý syn Junior, kterého po smrti Aničky-Zrzečky vychovává sám. 
Tedy samozřejmě za vydatné pomoci strejdů Karase a Kendyho. Na lásku a psa-
ní básniček už Štěpán rozhodně nemá čas ani věk. Nebo ano? Mládeži přístup-
no. Vstupné: 120 Kč. V pátek promítáme od 20 hodin, v sobotu od 17.30 a od 20 
hodin.

17. a 19. OREL A EDDIE

20. – 21. KOLONIE

22. – 23. NIKDY NEJSME SAMI

23. - 24. KNIHA DŽUNGLÍ 3D

26. – 27. MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2

28. – 29. JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY

30. BELLA A SEBASTIÁN: DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE

30. ANI VE SNU

 Touha splnit si životní sen je motorem snad každého z 
nás. Ale takový motor, jaký v sobě skrývá už od dětství Michael Edwards (Taron 
Egerton), nemá jen tak někdo. Jeho touha je zdánlivě prostá a přímočará: Stát 
se olympionikem a reprezentovat Velkou Británii na některých olympijských 
hrách v nějakém sportu, celkem jedno ve kterém. Jeho poslední šancí jsou sko-
ky na lyžích, a to především díky tomu, že v Británii není mnoho skokanů s olym-
pijskými ambicemi. Vlastně tu nejsou žádní. Michael v roce 1988 v Calgary 
vstoupí do olympijských dějin jako nezapomenutelný „Orel Eddie." Mládeži 
přístupno. Vstupné: 110 Kč. V neděli promítáme od 20 a v úterý od 17.30 ho-
din.

 Drama Kolonie režiséra Floriana Gallenbergera je inspirova-
ný skutečnými událostmi odehrávajícími se v chilské kolonii Dignidad za Pino-
chetova režimu. Kolonii Dignidad založil a vedl bývalý nacistický lékař Paul Schä-
fer. V 70. letech minulého století, kdy z uzavřené kolonie utekli někteří z členů, 
se ukázalo, že v sektě docházelo k mučení Pinochetových odpůrců a k sexuální-
mu zneužívání dětí. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme 
od 20 hodin.

 Do obce roztažené podél státní silnice se nastě-
huje paranoidní pracovník vězeňské správy a jeho rodina. Spřátelí se se svým 
novým sousedem, nezaměstnaným hypochondrem, kterého živí jeho žena 
pracující v místní prodejně. Unavená životem a starostí o dva syny, všimne si 
vyhazovače z nočního klubu. Ten ale miluje striptérku. Ta však čeká na otce své-
ho dítěte, který sedí v nedaleké base, kde pracuje náš bachař. Mládeži přístup-
no. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Hrdinou filmu je chlapec Mauglí (nováček Neel 
Sethi), člověčí mládě vychované v džungli vlčí smečkou. Do džungle však při-
chází hrozivý tygr Šér Chán, jenž si nese jizvy způsobené člověkem. Šér Chán 
chce zničit vše, co vnímá jako ohrožení a Mauglí cítí, že již v džungli není vítán. A 
tak opouští svůj domov a vydává se na dobrodružnou cestu plnou poznání. Ces-
tou džunglí se Mauglí setká se zvířaty, které to s ním nemyslí vždy dobře. Mlá-
deži přístupno. Vstupné: 150 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

 Toula, Ian a jejich rodina se vracejí, aby 
si v pokračování nejlepší romantické komedie všech dob užili ještě více smíchu, 
jídla a především další velké řecké svatby! Pokud vám přišla "jednička" šílená, 
tak se připravte na něco ještě šílenějšího. Už samotná zápletka je totiž hodně 
ujetá, ale vypadá to, že se máme na co těšit. Toula a Ian už se sice vzali a dokon-
ce mají dceru, ovšem zjistili, že vdaní vůbec nejsou Touly rodiče, jimž kněz zapo-
mněl podepsat oddací list. Ti se tedy rozhodnou vzít znovu a pokud jste viděli 
díl předchozí, tak je vám jasné, co taková řecká svatba obnáší. Mládeži přístup-
no. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Lenka Vlasáková hraje v romantické komedii 
„Jak se zbavit nevěsty" moderní dynamickou ženu Evu, která vlastní cukrárnu, 
stará se o syna a musí krotit svou rázovitou maminku v podání Jany Švandové. S 
bývalým manželem s tváří Davida Matáska má skvělý vztah a jak, říká její kama-
rádka „nebyli byste první, co se rozvedli a zase dali dohromady". A pak se má-
lem políbí a následuje pozvání na drahou večeři při svíčkách, kde se Honza ko-
nečně vyjádří. Opravdu se znovu zamiloval a přemýšlí o svatbě ... s někým ji-
ným! To je něco pro svéráznou Evinu maminku. Mládeži přístupno. Vstupné: 
110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Babí léto roku 1945. 
Konec 2. světové války s sebou do Savojských alp přinesl radost a naději. Sebas-
tian sice vyrostl, je mu už 10 let, ale nerozlučné přátelství s jeho milovanou fen-
kou Bellou válečná léta nijak nezměnila. Společně netrpělivě vyhlížejí návrat 
Sebastianovy nevlastní maminky Angeliny, jejíž letadlo ale nad Alpami potká 
tragická nehoda. Všichni již ztrácejí naději, ale Sebastian i jeho dědeček César 
jsou stále pevně přesvědčeni, že Angelina určitě žije, a společně s Bellou se ji 
vydávají zachránit. Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 17.30 
hodin.

 Šestnáctiletá Laura je hbitá, mrštná a paličatá. Touží se dostat 
do party parkouristů a zaskočí ji láska, kterou poprvé pocítí k Lukymu. Začne žít 
dvojí život. Ve fantazijním světě romantických vizí ji Luky patří. V realitě skončí 
její snaha se s Lukym sblížit karambolem. Ve chvíli, kdy se oba světy zvláštním 
způsobem propojí, se Laura musí rozhodnout pro jeden z nich. Mládeži pří-
stupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.
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KINO MILOŠE FORMANA 

Adresa: Jeníkovská 138, Čáslav
Telefon na pokladnu: 327 312 215

Internetové stránky: www.kulturacaslav.cz
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nově otevřena v prostorách diabetologické ambulance 
na poliklinice Čáslav, Husova 128.  

Poradnu vede certifikovaná výživová poradkyně. 
Objednání na telefonních číslech 327314608 a 

723862705 nebo emailem na 
enidia.spektrum@gmail.com

Ceník služeb na vyžádání nebo bude k dispozici na 
internetových stránkách enidia-spektrum.cz

PORADNA PRO VÝŽIVU

PEDIKÚRA   MASÁŽE
NEJEN V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA, ALE I V PROVOZOVNĚ 

 Čáslav, Husova 625/E (hned vedle kadeřnictví - Anna Karafiátová)

Čáslav zdarma, Žáky, Močovice +25,- Kč, Kluky, Drobovice, Filipov, 
Koudelov, Markovice, Chotusice, Žehušice, Krchleby, Církvice + 75,- Kč, 

H. a D. Bučice, Vrdy + 95,- Kč, Žleby + 145,- Kč, ostatní dle dohody. 

Přijmu do ORL ordinace zdravotní sestru
se zájmem o následné vyškolení v audiologii
Adresa: MUDr. Hana Glanzová ORL s. r. o.

Husova 128, Čáslav

Úvazek: 0,6

Termín: nástup od 1. srpna 2016
Kontakty: 

e-mail - glanzovah@seznam.cz
Podrobné informace při osobním jednání.

mobil - 728 802 704
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Drůbež Červený Hrádek opět  
prodává slepičky typu Tetra 
hnědá a Dominant ve  všech 

barvách.

Cena 149 - 180 Kč/ks

 26. 4. a 31. 5.

Stáří 14 - 19 týdnů.
 
Prodej se uskuteční: 

Čáslav - u vlak. nádraží 
- 16.00 hod.
………………...

Při prodeji slepiček - výkup 
králičích kožek 

- cena dle poptávky

Případné bližší informace: 
Po - Pá 9.00 - 16.00 hod, 

tel. 601 576 270, 606 550 204, 
728 605 840  

PRODEJ 
SLEPIČEK

V Čáslavi vyměním větší byt 1+1 
za malý byt 1+KK, nebo 2+KK 

Tel: 723 066 694

2Cena komerční inzerce v ČN je 7 Kč/cm
Více informací na www.meucaslav.cz
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Program na duben 2016
2. dubna - sobota. OTVÍRÁNÍ DOUBRAVY.

9. dubna - sobota. ZA DYMNIVKAMI.

16. dubna - sobota. PŘÍRODNÍ PARK ŠÁRKA - LYSOLAJE.

23. dubna - sobota. PODĚBRADY - HUSLÍK.

30. dubna - sobota. ŽELEZNÉ HORY - BŘEZINKA.

 Trasa: Třemošnice - Mladotice - 
Ronov nad Doubravou. 8 km. Odjezd vlakem v 9:10 hod, návrat ve 14:45 hod. 
Vedoucím je pan Ing. Zbyněk Němec.

 Trasa: Velký Osek - Veltrubský luh - 
Veltruby - Kmochův ostrov - Kolín. 10 km. Odjezd rychlíkem v 8:52. Vedoucí je 
paní Zdena Šrámková

 Trasa: Nebušice - Dívčí 
skok - vodní nádrž Džbán - zámek Jenerálka - k. sv. Matěje. 15 km. Odjezd 
rychlíkem v 7:52 hod. Vedoucími jsou paní Zuzana Vohnická a Zdeňka 
Matysová.

 Trasa: Libice nad Cidlinou Huslík 
(záchranná stanice) - Poděbrady. 10 km. Odjezd rychlíkem v 7:52 hod., návrat v 
15:03 hod. Vedoucím je pan Jiří Kučera. 

 Trasa: Březinka - Lipovec - 
Žlebská Lhotka - Ronov nad Doubravou. 10 km. (jízdné vlakem: Čáslav - Ronov 
zpáteční, z Ronova na Březinku autobus směr Chrudim) Odjezd vlakem v 9:10 
hod., návrat ve 14:45 nebo v 16:45 hod. Vedoucí je paní Marie Hnátnická. 

FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV
„A“  mužstvo  –  ČFL - jaro 2016

„B“ mužstvo - duben 2016

Ženy - 2. liga - duben 2016

U 19, 17 - krajský přebor - duben 2016

U 15, 14 - Česká žákovská liga - duben 2016

23. kolo  SO   2. 4. 16,30 FK Králův Dvůr  - FK Čáslav
24. kolo  NE 10. 4. 16,30 FK Čáslav - Loko Vltavín 
25. kolo  NE 17. 4. 17,00 SK Sokol Brozany - FK Čáslav
36. kolo  ST 20. 4. 17,00 FK Čáslav - SK Union 2013
26. kolo  NE 24. 4. 17,00 FK Čáslav - FC MAS Táborsko „B“
27. kolo  NE   1. 5. 17,00 SK Baník Most 1909 - FK Čáslav
28. kolo  NE   8. 5. 17,00 FK Čáslav - SK Převýšov
37. kolo  ST 11. 5. 17,00 FK Čáslav - SK Benátky n. Jiz.
29. kolo  NE 15. 5. 17,00 FK Kolín - FK Čáslav
30. kolo  NE 22. 5. 17,00 FK Čáslav - FK Viktoria Žižkov
31. kolo  NE 29. 5. 17,00 SK Viktorie Jirny  - FK Čáslav  
38. kolo  ST   1. 6.  17,00 MFK Chrudim - FK Čáslav
32. kolo  NE   5. 6. 17,00 FK Čáslav  - FK FC Písek
33. kolo  SO 11. 6. 17,00 TJ Jiskra Domažlice - FK Čáslav
34. kolo  NE 19. 6.  17,00 FK Čáslav - FK Dobrovice

15. kolo  NE   3. 4. 16,30 FK Čáslav B - TJ Polepy
16. kolo  NE 10. 4. 16,30 SK Zeleneč - FK Čáslav B
17. kolo  NE 17. 4. 17,00 FK Čáslav B - FC Tuchoraz
18. kolo  SO 23. 4. 17,00 FC Bílé Podolí - FK Čáslav B

13.kolo  SO   2.4. 16:30 ČÁSLAV - FK Rakovník
14.kolo  SO   9.4. 11:00 FC Hradec Králové - ČÁSLAV       

15. kolo  SO   2. 4. 10,15; 12,30 Kutná Hora - Čáslav
16. kolo  SO   9. 4. 10,00; 12,15 Čáslav - Libiš
17. kolo  SO 16.4. 10,00; 12,15 Čáslav - Polaban Nymburk
18. kolo  NE 24. 4. 10,15; 12,30 Mnichovo Hradiště - Čáslav
19. kolo  SO 30. 4. 10,00; 12,15 Čáslav - Neratovice

22. kolo  SO   2. 4. 10,00; 11,45 Čáslav - Písek

         

Václav Vondra, 
předseda FK Čáslav, z.s.

LEPOR

Čáslavští turisté přejí příjemné procházky jarní krajinou
a zvou na pořádané akce všechny zájemce o nové zážitky.


