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O událostech ve městě Čáslav

MOBILIÁŘ 
MĚSTSKÉHO 
MUZEA
JE KULTURNÍ 
PAMÁTKOU

Čáslaváci rozhodli. Město 
povede koalice tří stran

Velké změny na zdejší
zemědělské škole

Taneční skupina Performance
připravuje nová vystoupení



dne 2. 12. 2018 v 16 hodin 

na žižkove námestí

Rozsvícení 

vánočního stromu 

se zpíváním koled

Město Čáslav zve na

první adventní nedeli
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19. 
PLES
MĚSTA ČÁSLAVI

11. 1. 2019
od 19:30 hod.

hotel Grand
hrají Staré klády 

Předprodej vstupenek v informačním centru 
bude zahájen 1. 12. 2018 
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

usnesením č. 41/2018

usnesením č. 46/2018
usnesením č. 42/2018

usnesením č. 47/2018

usnesením č. 43/2018

usnesením č. 48/2018

usnesením č. 49/2018

usnesením č. 44/2018
usnesením č. 50/2018

vzalo na vědomí
usnesením č. 45/2018 vzalo na vědomí

 schválilo rozpočtové opatření č. 4/2018 dle předlože- katastrální území Čáslav, manželům Š. za cenu dle znaleckého posudku + DPH + 
ného návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy: 305.834,23 tis. Kč, upravené vý- náklady na realizaci prodeje. 
daje: 328.986,26 tis. Kč, financování plus: 23.152,03 tis. Kč.  schválilo záměr část pozemku p.č. 2043/1 o výměře cca 

2 schválilo prodej pozemku p.č. 1986/31 o výměře 1303 350 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Stře-
2m , v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středo- dočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a 

český kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a ka- katastrální území Čáslav, panu K. B. a panu J. V. za cenu dle znaleckého posudku 
tastrální území Čáslav, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, Sta- + náklady na realizaci prodeje. Jedná se o plnění osvobozené od daně z přidané 
vební správa západ, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
00, za cenu dle znaleckého posudku 374 612,50 Kč. Jedná se o plnění osvobo- znění pozdějších předpisů. 

2zené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani  schválilo prodej pozemků p.č. 2001 o výměře 1844 m  a 
2z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. p.č. 1995/3 o výměře 233 m , oba v katastrálním území Čáslav, zapsané u 

 schválilo záměr: Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 
2- prodat část pozemku p.č. 1730/104 o výměře cca 496 m  v katastrálním území LV č. 10001, panu M. J. za cenu dle znaleckého posudku 76 545 Kč + náklady na 

Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální realizaci prodeje. Jedná se o plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty dle 
pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, man- § 56 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
želům Z., za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci prodeje. pozdějších předpisů. 

2- prodat část pozemku p.č. 1730/104 o výměře cca 496 m  v katastrálním území  schválilo uzavřít souhlasné prohlášení, na jehož základě 
Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální dojde k bezúplatnému převodu vlastnického práva k pozemku p.č. 1775/6 a 
pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, p.č. 1776/20 vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
manželům K., za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území 
prodeje. Čáslav na Českou republiku - Úřad pro zastupování státu ve věcech majet-
Na pozemku p.č. 1730/104 v k.ú. Čáslav vázne věcné břemeno spočívající   ko  vý c h .    
v ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV pro ČEZ Distribuce, a.s.  schválilo prodej bytových jednotek č.p. 1683/1, 1683/2, 
Veškerý pohyb osob a jejich činnost (stavební, zemědělská i pěstitelská) se 1683/3, 1684/1, 1684/2, 1684/3, spolu s podíly na společných částech domů a 
musí řídit v souladu s podmínkami pro provádění činností v ochranných pozemků st.p.č. 3142 a st.p.č. 3143 v katastrálním území Čáslav, ul. Potoční, 
pásmech nadzemních vedení vydaných ČEZ Distribuce a.s. nájemcům těchto bytů za 50% obvyklé ceny stanovené dle znaleckého 

 schválilo záměr prodat část pozemku p.č. 57/1 o výměře posudku + náklady na realizaci prodeje. 
2cca 105 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro  schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu měs-

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a ta na Dopravní značení dopravního hřiště ve výši 75 660 Kč, ve znění dle důvo-
katastrální území Čáslav, paní J. V., za cenu dle znaleckého posudku + DPH + dové zprávy. 
náklady na realizaci prodeje.  zprávu Finančního výboru o provedených kontrolách. 

 schválilo záměr prodat část pozemku p.č. 2312 o výměře  zápis kontrolního výboru o kontrole hospodaření některých 
2 středisek Čáslavské servisní, s.r.o. cca 14 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro 

 Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a 

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 17. 9. 2018 | Městské zastupitelstvo

usnesením č. 383/2018 usnesením č. 390/2018

usnesením č. 384/2018
usnesením č. 391/2018

usnesením č. 385/2018
usnesením č. 392/2018

usnesením č. 386/2018

usnesením č. 387/2018 usnesením č. 393/2018

usnesením č. 388/2018
usnesením č. 394/2018

usnesením č. 389/2018

usnesením č. 395/2018

 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.  schválila zřízení vyhrazeného parkovacího místa v ul. 
64/2018 mezi Městem Čáslav a firmou ROKOS STAVBY s.r.o. na akci „Čáslav - Prokopa Holého č.p. 1902/2 v Čáslavi, pro žadatelku paní L. V., v souladu s 
oprava MK Tyršova". obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi o místních poplatcích v platném 

 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. znění, na dobu 5 let. 
22/2018 mezi Městem Čáslav a firmou TES, spol. s r.o. na akci „Čáslav - komuni-  schválila přidělení bytu č. 12 v č. p. 1907, ul. Prokopa 
kace lokalita Cihelna III“. Holého v Čáslavi, a uzavření nájemní smlouvy na pana L. M., za podmínek 

 schválila uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě uvedených v důvodové zprávě. 
elektronických komunikací č. VPI/PH/2018/114 mezi Městem Čáslav a Českou  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, pozemcích p. č. 2293 a p. č. 2011/1 zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k. ú. 
IČ: 040 84 063, související s rekonstrukcí mostu v ulici Pražská, Čáslav. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná 

, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost Tlapnet s.r.o., se sídlem 
Tyršova v Čáslavi, vyslovila souhlas s prodloužením úplné uzavírky a s tím i spo- U Schodů 122/5, Praha 9 - Hrdlořezy, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH 
jenou přechodnou úpravou provozu komunikace v ul. Tyršova v Čáslavi, z dů- za každý započatý běžný metr optické sítě uložené v budoucích služebných 
vodu opravy místní komunikace, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH. 

, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 
Chotusická a Nad Budínem v Čáslavi, 1) vyslovila souhlas s přechodnou pozemcích p. č. 2294 a p. č. 2011/1 zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k. ú. 
úpravou provozu a úplnou uzavírkou komunikace v ul. Chotusická a Nad Bu- Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná 
dínem v Čáslavi, z důvodu opravy traťového úseku Kutná Hora - Čáslav, za pod- Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost Tlapnet s.r.o., se sídlem 
mínek uvedených v důvodové zprávě a 2) vyslovila souhlas s objízdnou trasou U Schodů 122/5, Praha 9 - Hrdlořezy, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH 
dle přiložené situace. za každý započatý běžný metr optické sítě uložené v budoucích služebných 

, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v ulici pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH. 
Jiřinová v Čáslavi, 1) vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a úplnou  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na po-
uzavírkou komunikace v ul. Jiřinová v Čáslavi, z důvodu výstavby kanalizační zemku p. č. 351/3 zapsaného na LV č. 10001, pro obec a k. ú. Čáslav u Katastrál-
přípojky za podmínek uvedených v důvodové zprávě a 2) vyslovila souhlas s ob- ního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro opráv-
jízdnou trasou dle přiložené situace. něného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-

 schválila zřízení vyhrazeného parkovacího místa v ul. Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba 
28. října, u č.p. 299/40 v Čáslavi, pro žadatelku paní H. H., v souladu s obecně DPH za každý započatý běžný metr distribuční soustavy uložené v budoucích 
závaznou vyhláškou Města Čáslavi o místních poplatcích v platném znění, na služebných pozemcích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH. 
dobu 1 roku.  schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na 

Usnesení městské rady ze dne 24. 9. 2018 | Městská rada 
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pozemcích p. č. 1786/3, p. č. 2088/6 a p. č. 2089 zapsaných na LV č. 10001, pro vyslovila souhlas s přesunem finančních prostředků      
obec a k. ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální z rezervního fondu do fondu investic organizace a schvaluje čerpání fondu 
pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ investic Městského muzea a knihovny Čáslav, dle důvodové zprávy. 
Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  schválila změnu odpisového plánu Domu dětí a 
úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý běžný metr mládeže Čáslav, Jeníkovská 222, na rok 2018, dle předložené žádosti. 
distribuční soustavy uložené v budoucích služebných pozemcích, nejméně  vyslovila souhlas s přijetím účelově určeného finanč-
však 1 000 Kč + platná sazba DPH. ního daru pro Základní školu Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora, od nadač-

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na ního fondu Drab foundation, na obědy dětem, dle předložené žádosti. 
pozemcích p.č. 1726/15, p.č. 1732/14, p.č. 2080/2, p.č. 2082/2, p.č. 1732/8,  schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
p.č. 1744/74, p.č. 1744/75, p.č. 1744/77, p.č. 1744/76, p.č. 2082/4, p.č. 139/2018 mezi Městem Čáslav a společností K & T SYSTÉM, s.r.o., IČ: 470 53 
1744/6, p.č. 1776/16, p.č. 1776/20, p.č. 1776/132, p.č. 1776/145, p.č. 755, Turkaňk 44, Kutná Hora, na akci „Zateplení fasády budovy č. p. 196, Čáslav. 
1776/57, p.č. 1727/9, p.č. 1727/4, p.č. 1730/59, p.č. 1727/13, p.č. 1732/4, p.č.  1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou 
1732/15, p.č. 1726/14, p.č. 1722/1, p.č. 2080/3, p.č. 1716/3, p.č. 1720/2, p.č. zakázku malého rozsahu „Zpracování lesních hospodářských osnov“ formou 
2076/2, p.č. 2079/1, p.č. 2079/2, p.č. 1716/2, p.č. 1717, p.č. 1956, p.č. 2076/7 uzavřené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při pořizování zboží, 
zapsaných na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Stře- služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
dočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro oprávněného z věcného veřejných zakázek, č. 7/2015 (včetně jejích dodatků), 2) schválila, aby v rámci 
břemene společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány 
Klíše, PSČ 400 01, úplatně ve výši 100 Kč + platná sazba DPH za každý započatý výzvou k podání nabídky. 
metr délkový plynárenského zařízení uložené v budoucích služebných pozem-  vyslovila souhlas s použitím znaku města Čáslavi na 
cích, nejméně však 1 000 Kč + platná sazba DPH. volebním materiálu, dle důvodové zprávy. 

 schválila záměr města Čáslavi na pronájem části po-  schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého 
2zemku st. p. č. 165/3 o výměře 1 m , nacházející se v k. ú. Čáslav, který je zapsán rozsahu „Čáslav - zimní údržba 2018/2019“ uchazeče AVE CZ odpadové hospo-

na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální praco- dářství, s.r.o., IČ: 493 56 089, Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 (doručovací 
viště Kutná Hora, za účelem instalace dobíjecí stanice pro elektro-automobily, adresa: Hejdof 1666, 286 01 Čáslav), která podala nabídku s nejnižší 

2 nabídkovou cenou. za cenu 5 Kč/m , každoročně navýšená o inflaci a to na dobu neurčitou pro 
, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace v areálu společnost Olife Energy, a.s., se sídlem Lazarská 11/6, Praha 2 - Nové Město, 

Generála Eliáše v Čáslavi, 1) vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a 120 00. V případě více zájemců proběhne výběr nájemce formou licitace ceny 
2 úplnou uzavírkou komunikace v areálu Generála Eliáše v Čáslavi, z důvodu nájmu. Cena nájmu (příhoz) bude v licitaci navyšován o 1 Kč/m /rok. 

demolice objektu č. p. 1082 za podmínek uvedených v důvodové zprávě a 2)  schválila konání akce „Výstava na stromech“ na nám. 
vyslovila souhlas s objízdnou trasou dle přiložené situace. Jana Žižky z Trocnova Čáslav, v termínu od 6. 10. do 13. 10. 2018, dle důvodové 

 vyslovila souhlas s termíny konání všeobecných trhů     zprávy. 
v roce 2019, organizovaných panem Radkem Alešem, bytem: Na Rozhraní  vyslovila souhlas s přesunem finančních prostředků       
619/40, 321 00 Plzeň, v termínech: 26. 03., 30. 04., 28. 05., 25. 06., 30. 07., 27. z rezervního fondu do fondu investic organizace a schvaluje čerpání fondu 
08., 24. 09., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12. a 17. 12. 2019. investic Domu dětí a mládeže Čáslav, Jeníkovská 222, dle důvodové zprávy. 

usnesením č. 400/2018 

usnesením č. 401/2018

usnesením č. 402/2018

usnesením č. 396/2018
usnesením č. 403/2018

usnesením č. 404/2018

usnesením č. 405/2018

usnesením č. 397/2018 usnesením č. 406/2018

usnesením č. 407/2018

usnesením č. 398/2018

usnesením č. 408/2018

usnesením č. 399/2018

Usnesení městské rady ze dne 9. 10. 2018 | Městská rada 

usnesením č. 409/2018

bere na vědomí

usnesením č. 410/2018

usnesením č. 411/2018
usnesením č. 418/2018

usnesením č. 412/2018 usnesením č. 419/2018

usnesením č. 420/2018
usnesením č. 413/2018 

usnesením č. 414/2018

usnesením č. 415/2018

usnesením č. 416/2018

usnesením č. 417/2018

 schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Zastupitelstva města Čáslavi takto: Neuvolnění členové zastupitelstva obce za 
města na činnost trenéra mladších žáků pro Hokejový klub Čáslav, z. s., Na Bě- výkon funkce Člena rady, předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady 
lišti 2028, Čáslav - Nové Město, IČ: 049 16 077, DIČ: CZ04916077, ve výši 45 000 2200Kč, člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu 1800 
Kč, dle důvodové zprávy. Kč, Člena zastupitelstva 900 Kč a stanoví, že odměny budou neuvolněným 

 přechod všech práv a povinností vyplývajících z Opční smlouvy zastupitelům poskytovány ve stanovené výši s účinností ode dne přijetí tohoto 
a nájemní smlouvy k bytu, v domě č. p. 1696, ul. Jeníkovská v Čáslavi, z pana M. usnesení. V případě souběhu nároků z funkcí náleží členu zastupitelstva 
L. na paní Z. L. nejvyšší odpovídající částka dle zastávané funkce. U náhradníků za člena 

 neschválila návrh smlouvy o nájmu optického vlákna zastupitelstva obce, který odstoupil, či jinak ukončil mandát, náleží odměna 
mezi Městem Čáslav a firmou Tlapnet s.r.o. ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých 

 schválila návrh smlouvy o poskytnutí Technického funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 
zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitálních fotografií a  schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
podpisů, mezi Městem Čáslav a CENDIS, s. p., Praha 1, dle předloženého 96/2018 mezi Městem Čáslav a společností Konstrukce a dopravní stavby, 
návrhu. s.r.o., IČ: 284 47 085, Zbraslavice, na akci „Přístavba kolumbária“. 

, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace Čáslav,  schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
Lochy, vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a úplnou uzavírkou 95/2018 mezi městem Čáslav a firmou Novotný Vladimír, V&M Novotný - 
komunikace Čáslav, Lochy, z důvodu opravy traťového úseku Kutná Hora - sdružení na akci „Čáslav - oprava povrchu chodníků“. 
Čáslav, za podmínek stanovených v důvodové zprávě.  vyslovila souhlas s použitím znaku města Čáslavi do 

, jako zástupce vlastníka pozemní komunikace Čáslav, brožury akce „Pedagogické poemy", dle důvodové zprávy. 
Kalabousek, 1) vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu a úplnou 
uzavírkou komunikace Čáslav, Kalabousek, z důvodu opravy traťového úseku 
Kutná Hora - Čáslav, za podmínek uvedených v důvodové zprávě a 2) vyslovila 
souhlas s objízdnou trasou dle přiložené situace. 

 neschválila zřízení vyhrazeného parkovacího místa v ul. 
Antonína Dvořáka, u č.p. 1258 v Čáslavi, pro žadatele pana V. Č., v souladu          
s obecně závaznou vyhláškou Města Čáslavi o místních poplatcích, v platném 
znění. 

 schválila přidělení bytu zvláštního určení č. 7 v domě     
s pečovatelskou službou č.p. 1710, ul. Generála Eliáše v Čáslavi, paní L. K., za 
podmínek stanovených v důvodové zprávě. 

 vyslovila souhlas s poskytnutím finančního daru,           
v částce 5 000 Kč, na zřízení nového babyboxu ve Slaném, dle důvodové zprávy. 

 doporučila přijmout Zastupitelstvu města Čáslavi 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým 
usnesením č. …/2018 schvaluje výši měsíční odměny pro neuvolněné členy 

Ustavující zasedání 
nového

městského zastupitelstva 
se uskuteční ve čtvrtek
1. listopadu od 17 hodin

na Nové scéně 
Dusíkova divadla

Na programu schůze je složení 
slibu zastupitelů, volba starosty 

a místostarosty města 
a členů městské rady.
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
Celkový přehled dle kandidujících stran

Zvolení zastupitelé pro období 2018 - 2022

zdroj: www.volby.cz
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Ing. Jaromír Strand
Dny, k nimž v poslední 
době směřovalo úsilí 
mnoha lidí nejen         
v našem městě, ale i   
v celé republice jsou 
již za námi a my jsme 
si v komunálních vol-
bách zvolili nové ve-
dení města na násle-
dující čtyři roky. Nyní 
nezbývá nic jiného, 
než se definitivně roz-  
loučit s obdobím mi-
nulým a očekávat 

dění příští. 

sitěji propaguje sebe sama. Jako člověk, který stál   s tejně jako já sám, budou i ostatní členové zastupi-
v čele města po dvě volební období ale mohu se vší telstva v opozičním postavení plnit svoji úlohu svě-
zodpovědností konstatovat, že podstata naší práce, domitě a ve prospěch města. 
respektive práce většiny zastupitelů, vždy směřo- Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům 
vala k dalšímu prospěchu města, které máme všich- města, kteří v tomto roce přišli k volbám a vyjádřili 
ni tak rádi. Pro další období tedy nyní  největší díl tak svoji vůli a preference. Jejich hlas zazněl a podle 
zodpovědnosti za další rozvoj města připadne vítě- něho se také bude odvíjet další život ve městě. 
zům letošních voleb, tedy členům sdružení Čáslav 
pro všechny a dalším zastupitelům, kteří s ním  
vytvořili koalici. Věřím, že tak, jako my doposud, bu-
dou i oni usilovat o další zlepšování životních pod-    
mínek ve městě a budou při tom umět správně vy-
vážit investice do jednotlivých oblastí. O tom, že to 
není jednoduché, jsme se přesvědčili již mnoho-
krát, stejně jako o skutečnosti, že pozice vedoucí 
koalice ve městě je mnohem složitější než opoziční 

Situaci, která po volbách nastala, nemohu a ani úloha. Jak je známo, vždy je jednodušší kritizovat, 
nechci hodnotit. Nezbývá, než konstatovat, že soci- než budovat. 
ální demokracie v tomto roce po dvaceti letech ne- Česká strana sociálně demokratická odchází na 
zvítězila. Přesto jsem přesvědčen, že snad i ti, kteří následující roky do opozice a této svojí nové role se 
dali přednost jiným subjektům, si alespoň v koutku samozřejmě nezříká. Ani tato součást komunální 
duše uvědomují, k jakému posunu v našem městě politiky rozhodně není bezvýznamná. 
za minulá volební období došlo - od výstavby zák- Stejně jako ti, kteří v minulých měsících a letech 
ladní školy v Sadové ulici, přes rozsáhlou individu- důsledně kontrolovali a dohlíželi na činnost dosa-
ální výstavbu, zrod zcela nového sídliště v areálu bý- vadního vedení města, budeme i my v následujících 
valých vojenských kasáren až po nedávné zpro- letech dbát na to, aby byla bezpodmínečně dodr-
voznění zimního stadionu a rekonstrukci hotelu žována daná pravidla a aby se konání budoucího ve-
Grand. Nyní se zdá, že tyto kroky nejlépe zhodnotí dení města odehrávalo tak transparentně, jak bylo 
až následující roky a nynější poněkud rozjitřená at- před volbami deklarováno. Budeme mít možnost 
mosféra mnohé úspěchy jedním rázem zastínila. Ve bdít nad hospodárným využíváním svěřených fi-
volební kampani zvítězila slova a sliby nad důkazy nančních prostředků a budeme také občany města 
dlouhodobé práce. Potvrdila se skutečnost, že informovat o našem pohledu na chod města.  Oče-
mnohdy samotná práce nestačí a vítězem může být káváme přislíbené diskuse s občany, které podporu-
ten, za nímž takové výsledky nestojí, ale který hla- jeme a budeme jejich aktivními účastníky. Vím, že 

Ing. Jaromír Strnad

SLOVO PO VOLBÁCH 

Mgr. Daniel Mikš
Vážení spoluobčané,
končím ve funkci  
místostarosty města a 
vracím se ke svému 
povolání učitele.
Chtěl bych Vám pro-
střednictvím Čáslavs-
kých novin poděko-
vat. Za dobu mého pů-
sobení na radnici jsem 
měl pocit, že za mnou 
stojíte. A potvrdilo se 
mi to i teď v komunál-
ních volbách. Děkuji za 

hlasy, které jsem od Vás dostal, i za podporu, kterou 
jste mi osobně vyjadřovali.

Vám kolegyně a kolegové z městského úřadu 
bych rád řekl, že na ty dva roky, kdy jsem s Vámi 
mohl spolupracovat, nikdy nezapomenu! Byly to 
pro mě dny náročné, často hektické, ale velmi po-
učné. Potkal jsem mezi Vámi nejen výborné spolu-
pracovníky, ale i kamarády. A toho si cením nejvíc.                                                 

Mgr. Daniel Mikš

SLAVNOSTNÍ ZPROVOZNĚNÍ TYRŠOVY ULICE
V pondělí 15. října byla slavnostně zprovozněna 
nově zrekonstruovaná vozovka Tyršovy ulice v úse-
ku od budovy nádraží Českých drah po kruhový 
objezd na křižovatce s ulicí Pražskou („U tří sva-
tých“).

inženýr Jaromír Strnad, který nejprve v krátkosti zaměstnance městského úřadu Bc. Markétu 
shrnul postup oprav. „Práce byly zahájeny v loň- Petrovou, Ing. Šárku Kaválkovou a pana Jana Šulce a 
ském roce, kdy došlo k rekonstrukci chodníků. samozřejmě zástupce a pracovníky dodavatelské a 
Jednalo se o akci v ceně přibližně pěti milionů subdodavatelské firmy.
korun, přičemž se městu pro tyto účely podařilo „Jsem rád, že se vše podařilo dokončit, protože 

Přibližně půlhodinové akce se kromě zástupců získat dotaci z Integrovaného regionálního operač- víme, jak důležitý je dobrý stav komunikací ve 
vedení města a pracovníků městského úřadu, kteří ního programu. Vzhledem k tomu, že zmiňované  městě. Ačkoliv si někteří zastupitelé nyní myslí, že 
se na realizaci akce podíleli, zúčastnili také další proměně předcházela rekonstrukce inženýrských investic do jejich oprav již bylo dost, věřím, že brzy 
pozvaní hosté. Nechyběl mezi nimi pan Pavel Rokos, sítí, rozhodli jsme se pokračovat dále výměnou změní názor a pochopí, že se jedná o práce, které 
jednatel dodavatelské firmy Rokos stavby, s.r.o. povrchu vozovky,“ uvedl inženýr Strnad, který dále musí stále plynule pokračovat. Jsem přesvědčen, že 
nebo pan Alois Provazník, zástupce subdodavatele. poděkoval všem pracovníkům, kteří se na úspěšně i oni k takovému poznání ve velmi brzké době 

Při příležitosti znovuotevření jedné z nejvytíže- dokončeném díle podíleli. Jedná se o projektanta dojdou a počet ulic, které budou v takto dobrém 
nějších ulic ve městě, jejíž stav je samozřejmě pro stavby Ing. Jiřího Kejvala, dále Ing. Jakuba Martiná- stavu, se bude i nadále zvyšovat,“ zakončil starosta 
motoristy velmi důležitý, promluvil starosta města, ka, který se věnoval administraci získání dotace, města, Ing. Jaromír Strnad.                                       zn
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NOVINKA NA ČÁSLAVSKÉ POLITICKÉ SCÉNĚ - KOALIČNÍ SMLOUVA
Ve středu 17. října byli pozvaní hosté přítomni 

podpisu koaliční smlouvy mezi nově zvolenými 
zastupiteli sdružení Čáslav pro všechny (za sdružení 
podepsal JUDr. Vlastislav Málek), ODS (JUDr. Anna 
Krúpová) a Šance pro rodinu (MUDr. Michaela 
Mandáková). Toto spojení jim zaručuje většinový 
podíl hlasů v zastupitelstvu. 

přišel čas na dotazy 
přítomných novinářů.  

Můžete konkretizo-
vat složení vedení měs-
ta a rady a shodli jste se 
na akci nebo prioritách, 
které byste rádi za nás-

Při příležitosti podpisu koaliční smlouvy ledující čtyři roky zvlád-
promluvil nejprve JUDr. Vlastislav Málek, který li?
poděkoval voličům i minulému vedení města a JUDr. Málek: 
předestřel svoji představu o spolupráci se stranami, „Pokud jde o složení 
které se nyní ocitly v opozici. - vyplývá to z koaliční 

„My v žádném případě nemáme potřebu a smlouvy, kde jsme se 
snahu se negativně vymezovat vůči těm, kteří s dohodli, že každý z těch-
námi netvoří dneska připravovanou a uzavíranou to subjektů bude mít za-
koalici. Byli bychom sami proti sobě, kdybychom se stoupení v radě, takže 
snažili vymezit vůči lidem, kteří mají vysoké posta- radními budou paní 
vení ať už v politice v zastoupení v Senátu nebo jsou doktorka Mandáková, 
to lidé, kteří byli ve vysokých postech vládních a za paní doktorka Krúpová 
toto období získali celou řadu zkušeností, kontaktů a zbylý počet do sedmi, tedy pět radních, tam bude bude velmi málo času. 
a samozřejmě se velmi zasloužili o rozvoj města,“ mít Čáslav pro všechny. S tím, že uvnitř našeho sdru- „Nyní se nám velmi těžko vyjadřuje k tomu, 
konstatoval s tím, že věří, že právě jejich zkušenosti, žení, po širší diskusi demokratické, tak, jak to u nás abychom řekli: bude to tak a tak, vybudujeme ta-
jejich kontakty a jejich pozice přispějí k tomu, že se chodí, došlo k nominaci mojí na funkci starosty, na kové a takové věci. Myslím si, že musíme s tímto 
město bude nadále rozvíjet a vzkvétat. „My jsme funkci místostarosty Čáslav pro všechny nominuje chvíli počkat. Naše koaliční smlouva je obecnější, 
připraveni k této spolupráci a věříme, že ta podaná Martina Horského. Dalšími členy rady za Čáslav pro nebyli jsme schopni dávat tam konkrétní body do 
ruka ke spolupráci - byť v rovině koaliční a dejme to- všechny bude Filip Velímský, pak pan David Tichý a detailů, to si myslím, že by bylo předčasné a bude-
mu opoziční nebo partnerské - bude fungovat.“  Jiří Honzíček. To je ono zastoupení, přičemž počítá- me to konkretizovat v průběhu. Myslím si, že jsme 

Směrem k pracovníkům radnice potom pozna- me s tím, že již jen vzhledem k profesím, kdy pan nyní měli období, kdy bylo investováno velmi mno-
menal: „Velmi stojíme o to, aby zde zůstal pan ta- magistr David Tichý je ředitelem gymnázia, tak sa- ho a myslím si, že žádná takováto akce v současné 
jemník (Ing. Antonín Hejzlar) - protože se nám do- mozřejmě nejbližší je mu otázka školství, Jiří Honzí- době není na programu. “ zakončil JUDr. Málek. 
stalo do sluchu, že vyhrál volby v obci Horky a teore- ček je bankéř, to znamená oblast investic a financo- K otázce se vyjádřila i MUDr. Mandáková, která 
ticky by mohl opustit úřad. Nás by to velmi mrzelo vání bude jeho prioritou. Martin Horský je sporto- kromě jiné připomněla, že „nyní nastává období, 
zvláště za situace, kdy dojde k obměně městské ra- vec, který byl v uplynulém období jako zastupitel kdy bude třeba zafinancovat (podle jednání, které 
dy, takový prvek stabilizace na úřadě považujeme za předsedou sportovní komise, takže sport bude sa- jsem už měla s panem ředitelem nemocnice) pro-
velmi důležitý. Jednali jsme o tom i v rámci projed- mozřejmě v jeho gesci, ale nebude to jenom sport. vozní náklady městské nemocnice, a to v souvislosti 
návání koaliční smlouvy a obě dámy jistě potvrdí, že Kolegyně Mandáková - samozřejmě z hlediska její s tím, že nemocnice žádá v rozpočtu na příští rok na-
je to naše společné stanovisko, které já jsem již pa- profese je jí nejbližší problematika zdravotnictví a výšení o sedmnáct milionů korun z důvodu navýše-
nu tajemníkovi tlumočil. To se samozřejmě netýká sociálních služeb a u kolegyně Krúpové samozřejmě ní mezd.“ Na to reagovala také JUDr. Krúpová svým 
jen pana tajemníka, ale i dalších lidí, kteří na úřadě předpokládáme, že využijeme jejích odborných doplněním: „Obdobně to platí i u jiných akcí, kdy se 
pracují a z naší strany není zájem někoho vyšacho- znalostí jako advokátky zejména v oblasti majetko- něco z dotací postaví, ale teď je otázka zaplacení 
vávat, vyhazovat nebo se mstít za to, že má někdo vé. provozních nákladů...“
jiný názor.“ Pokud jde o programové priority, tak jsme v ko- Další dotaz směřoval k dalšímu postupu nového 

Svůj názor vyjádřila také paní doktorka Man- aliční smlouvě vyspecifikovali spoustu oblastí a řekl vedení města v souvislosti s místní skládkou.
dáková, která po poděkování voličům konstatovala: bych, že nemáme jednu prioritu, tak jako byla na- „Snažili jsme se iniciovat jednání se skládkou po 
„Chtěla bych poděkovat i svým kolegům z kontrolní příklad v uplynulém období výstavba zimního sta- tom veřejném zasedání zastupitelstva, které bylo 
komise, kde to vlastně všechno vzniklo, za velice pří- dionu, což byla velká náročná akce. Jsou samozřej- poměrně živé a v jehož důsledku byla ustavena ko-
jemné chvíle a příjemnou a konstruktivní spolupráci mě věci, které se prolínají. Volební programy všech mise pro nakládání s odpady. Myslím si, že její čin-
a gentlemanské jednání - téměř všechno udělali za stran byly poměrně velmi podobné. Takže prioritou nost nebyla příliš efektivní. Otázkou je, zda vůbec 
mě,“ konstatovala s úsměvem. „Musím říci, že vím, samozřejmě je zdravotnictví. Víme, že problemati- mohla, protože si myslím, že skládka má nějaké 
že to v tomto období nebude jednoduché a svoji ka městské nemocnice není jednoduchou oblastí a vnitřní důvody k tomu, úplně se neodkrývat s těmi 
koaliční spolupráci vnímám jako službu a práci a vnímáme, že i u veřejnosti je jedna z nejvyšších prio- informacemi,“ připustil doktor Málek, který uvedl, 
vím, že nás čeká spousta zajímavé práce a hlavně rit udržení zdravotní péče ve stávajícím rozsahu, což že se skládkou bude komunikovat odbor životního 
práce s lidmi, kterých já si vážím, což mě naplňuje je to, co veřejnost vnímá jako takové rodinné stříb- prostředí. „Samozřejmě si uvědomujeme, že nemá-
energií. Doufám i v podporu lidí, kteří budou v opo- ro. To je samozřejmě oblast, která je velmi náročná me právo a ani ambice určovat, co se tam bude 
zici a splní to, co slíbili, tedy to, že budou pracovat finančně i organizačně. ukládat. Pokud existuje nějaké povolení a oni ho do-
pro město Čáslav.“  Samozřejmě byl nastolen i program bytové vý- držují, tak je to samozřejmě v jejich gesci a nám ne-

Na voliče ve svém proslovu nezapomněla ani stavby. Tam si myslíme, že je nezbytné udělat velmi přísluší do toho zasahovat,“ dodal s tím, že ale doufá 
JUDr. Krúpová, která dále mimo jiné řekla: „Vím, že  pečlivou analýzu možností lidí, kteří se o to přihlási- ve vstřícnost společnosti AVE v otázce širší informo-
v minulém zastupitelstvu byly nějaké problémy, že li, jak bude reálné, aby si byty koupili, včetně toho, vanosti obyvatel: „Proto se také navrhovalo, a 
to nebylo asi příliš veselé, a proto bych uvítala, kdy- že zatím jsme se bavili o projektu bytové výstavby, skládka s tím souhlasila, že budou dny otevřených 
by to nové zastupitelstvo skutečně pracovalo s kli- ale musíme se seznámit i s tím, co všechno s tako- dveří, kde se bude otevřeně informovat, a lidé bu-
dem, rozvahou a především aby na prvním místě vou výstavbou souvisí z hlediska výstavby sítí. To dou mít možnost se podívat, jak se ukládá odpad, 
mělo na mysli zájem občanů města Čáslavi. Pokud jsou náležitosti, které zatím byly tak trochu mimo jak se dodržují všechny předpisy a informace, které 
byly nějaké roztržky v minulosti, tak aby tyto byly nás. S tím se budeme muset bezprostředně sezná- skládka bude mít možnost uvolnit, tak že je uvolní.“ 
uloženy někde u ledu a aby noví členové zastupitel- mit. Samozřejmě jsou tady i věci, které dlouhodobě „Budeme se snažit, (přestože nevíme, jak nás, 
stva pracovali v klidu a bez emocí a ku prospěchu běží. Ať už je to oprava chodníků, inženýrských sítí a jako bývalé opoziční zastupitele, kteří byli dříve kri-
občanů města.“ podobně,“ konstatoval s tím, že nyní budou probí- tičtí, přivítají, ale já věřím, že ano) jednat,“ řekl dok-

Po samotném aktu podpisu koaliční smlouvy hat jednání o rozpočtu města na příští rok, na která tor Málek.                                                                    zn
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V druhé polovině června byla zahájena rekonstruk-
ce kolumbária na čáslavském hřbitově. Kolumbári-
um, jehož postavení je datováno na začátek minu-
lého století, mělo být v nové podobě s rozšířenou 
kapacitou otevřeno s vydáním listopadového čísla 
Čáslavských novin, avšak kvůli sérii komplikací musí 
být termín dokončení posunut.    

majitel se do schránky nemohl dostat jednodu-
chým způsobem. Nová podoba stavby bude dispo-
novat prosklenými dvířky, která umožní péči o 
vnitřek schránky, tedy třeba vyzdobení schránky 
fotografií, květinou nebo vložení nové urny.    

Firma požádala o prodloužení termínu realiza-
ce, což bylo radou města schváleno. Kolumbárium 

Více k tématu pohovořila vedoucí oddělení in- by mělo být otevřeno do konce roku, přesněji 20. 
vestic Bc. Markéta Petrová: „Původně jsme slíbili, prosince. 
že kolumbárium bude nejpozději do 2. listopadu na V příštím roce budou pokračovat práce navrže-
svátek zesnulých zprovozněné, ale bohužel vlivem né restaurátorem,  výtvarníkem a mozaikářem pa-
několika příčin bude tato rekonstrukce prodlouže- nem Františkem Tesařem, které ale využívání ko-
na, a to minimálně do konce roku. lumbária nenaruší. Po obou stranách stavby budou 

V první řadě se nám nedařilo najít vhodného postaveny nádrže na vodu s kamenným obkladem. 
dodavatele prací, které s sebou při zhotovení tako- Do těchto nádrží bude odváděna dešťová voda        
vé stavby nesou jistá specifika. Byla vybrána společ- z horní části kolumbária, která bude návštěvníkům 
nost Konstrukce a dopravní stavby s. r. o., která si hřbitova k dispozici pro zalévání květin nebo údrž-
staveniště převzala 21. června s tím, že termín do- bu hrobů.
končení stavby dodrží. Po dokončení klasických sta- „Za vzniklé problémy se omlouváme všem stá-
vařských prací však nastaly problémy při realizaci lým majitelům těchto urnových míst, zájemcům o 
detailnějších pracovních úkonů, které se nepodaři- nová hrobová místa, kterých rekonstrukcí vznikne 
ly zkoordinovat s hlavní stavbou. Jedná se například téměř 100, a také všem návštěvníkům hřbitova za 
o kamenické práce, zastřešení nebo práce na dvíř- prodloužení pracovního ruchu. Věříme ale, že nyní 
kách kolumbária, které jsou speciální zakázkou.” jsou ty největší možné problémy vyřešeny a do kon-

Dosavadní kolumbárium bylo osazeno náhrob- ce roku bude nové kolumbárium v provozu,” závě-
ními deskami, které byly napevno připevněné a rem konstatovala paní Petrová.                               JN

 

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

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

· osobně na adrese Nazaret 94, Čáslav

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV NABÍZÍ 
VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA POZICI:

Pracovník přímé obslužné péče 
- péče o seniory

Nabízíme pracovní poměr 
na plný úvazek v nepřetržitém provozu.

Minimální požadovaný 
stupeň vzdělání: základní.

Platové podmínky dle Nařízení vlády
 č. 564/2006 Sb. o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě. 

Nástup možný ihned.

TERMÍN DOKONČENÍ REKONSTRUKCE KOLUMBÁRIA 
BYL POSUNUT

10. 11. 2018 (sobota) 
od 8:00 do 12:00 hodin

 
6. 12. 2018 (čtvrtek) 

od 14:00 do 16:30 hodin
   

9. 1. 2019 (středa) 
od 14:00 do 16:30 hodin 

Vás srdečně zve na dny otevřených dveří:

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

BYLA OTEVŘENA NOVÁ ČÁST 
ULIC JAHODOVÁ A U CIHELNY

Koncem září byla otevřena nová část ulic Jahodová a 
U Cihelny, která je součástí lokality zvané Čeplov. 
Ulice v „mladé“ části Čeplova byla postavena vzhle-
dem k rozšiřujícímu se počtu obyvatel v této oblasti, 
respektive pro jejich pohodlný a bezpečný pohyb.    

Úsek dlouhý okolo tří set metrů byl napojen na 
hranici ulic Jahodová, Ludmily Formanové a U Cihel-
ny. Podrobnější informace poskytl Jan Šulc                 
z oddělení investic, který má na starosti zvláštní 
užívání silnic a místní komunikace: „Vybudování 
úplně nové části ulice, trvalo půl roku. Začínali jsme 
již v březnu a koncem září byly práce kompletně do-
končeny. Pro obyvatele rozrůstající se části Čáslavi 
byla, po řádném výběrovém řízení pod taktovkou 
firmy TES Čáslav, spol. s r. o., postavena nová komu-
nikace pro řidiče i chodce, pochopitelně včetně 
všech důležitých inženýrských sítí a veřejného 
osvětlení.“ 

Jan Šulc dále sdělil, že náklady spojené s vybu-
dováním tohoto úseku činily okolo 4 300 000 Kč bez 
DPH. Město celou akci financovalo z vlastních zdro-
jů.

                                                                               JN
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V pondělí 15. října byl v restauraci hotelu GRAND 
předán p. Dvořákovi, Ph.D., řediteli střediska Diako-
nie Střední Čechy, darovací šek na výtěžek z chari-
tativní tomboly ve výši 5.350,- Kč. Tombolu uspo-
řádal a výherní ceny zajistil provozovatel hotelu 
GRAND v rámci oslavy 1. roku provozování pro své 
hosty. Oslava "1. narozenin" proběhla v restauraci 
hotelu GRAND dne 6. října. Hosté měli kromě 
dobrého jídla a příjemné hudby možnost zakoupit 
lístky a přispět tak na dobrou věc. Veronika Jan-
dová, manažerka pro obchod a propagaci informo-
vala: "Jsme rádi, že můžeme spolu s našimi zákazní-
ky přispět na provoz čáslavské pobočky této pros-
pěšné organizace".                                            TZ

PŘEDÁNÍ ŠEKU 
DIAKONII ČCE

U příležitosti 100. výročí konce 
1. světové války

Vás srdečně zveme na 
VEČER S HOSTEM

v pátek 9. listopadu 2018
v 19 hodin

(na evangelické faře v Čáslavi, 
Jana Karafiáta 159)

Host: Doc. JUDr. Pavel Svoboda, 
Ph.D., D.E.A.

(Od roku 2014 působí jako poslanec 
Evropského parlamentu a také jako 

předseda výboru pro právní záležitosti EP,
čímž se stal nejvýše postaveným 

Čechem v Evropském parlamentu) 

Téma: AKTUÁLNÍ DĚNÍ V EU

Od 1. října byl rozšířen systém PID (Pražské integro- Časové kupony pro pravidelně dojíždějící
vané dopravy). Dalších 96 železničních stanic a za-
stávek se zapojilo ve spolupráci s Českými drahami 
od 1. října do systému Pražské integrované dopravy 
na železnici. Nově vznikla tarifní pásma 8 a 9, která 
sahají až na samotnou hranici Středočeského kraje. 
Do Pražské integrované dopravy se tak nově zapo-
jila také Čáslav.

Jízdenky PID pro jednotlivou jízdu

jízdenku snadno koupíte z mobilního telefonu.“
Nejvíc ušetří ten, kdo vlakem dojíždí pravidelně, Aplikace PID Lítačka funguje od konce prázdnin 

ale levnější jsou i jízdenky PID pro jednotlivou jízdu, a kromě vyhledávání spojení, informací o odjez-
které je možné koupit u pokladny na nádraží. „Ten, dech či mimořádnostech ve veřejné dopravě, 
kdo dnes dojíždí vlakem každý den, využívá na kratší umožňuje cestujícím nákup jízdenek PID pro jed-
cesty zpravidla traťové jízdenky ČD se slevou na IN notlivou jízdu přes mobilní telefon. Díky tomu může 
25. Těmto lidem se nově vyplatí pořídit si časové ku- využít cestující jízdné PID z jakékoliv zastávky či sta-
pony PID, které je možné koupit na měsíc, čtvrtletí nice v systému Pražské integrované dopravy, tedy i   

„Všude, kam ve Středočeském kraji nově zave- anebo nově i na celý rok. Celoroční varianta je sa- z těch, kde zatím není k dispozici označovač jízde-
deme jízdné Pražské integrované dopravy, zlevníme mozřejmě nejlevnější,“ upozorňuje ředitel ROPID nek PID na nástupišti nebo pokladna ČD.
lidem cestování. Tedy pokud začnou místo běžných Petr Tomčík a doplňuje: „Tyto kupony je možné na-
jízdenek na vlak používat jízdenky PID. Úspora není hrát nejen na Lítačku, ale také na In Kartu Českých 
vůbec malá. Pro ilustraci jeden příklad. Pokud dnes drah nebo na běžné bankovní karty Visa a Master-
jezdíte z Čáslavi každý den do Kolína vlakem, mů- Card, které má dnes už skoro každý v peněžence.“
žete si pořídit například čtvrtletní traťovou jízdenku 
se slevou IN 25 za 2 109 Kč. Když si ale koupíte Pokladní ČD umí pro-
čtvrtletní kupon PID pro tuto trasu, zaplatíte jen   d a t  c estujícímu i jízdenku 
1 800 Kč,“ vysvětlil František Petrtýl, radní Středo- PID pro jednorázovou ces-
českého kraje pro oblast dopravy. tu, jen si o ní musí na po-

Rozšíření systému Pražské integrované dopravy kladně říct.  
do všech stanic a zastávek na území Středočeského „Všechny pokladny 
kraje umožnil právě vznik nového 8. a 9. tarifního Českých drah v Praze i ve 
pásma, který schválili středočeští zastupitelé na Středočeském kraji mohou 
konci letních prázdnin. prodat cestujícímu jízden-

„Doby, kdy platily jízdenky PID jenom v osob- ku Pražské integrované do-
ních vlacích, jsou už dávno pryč, samozřejmostí je pravy, výjimkou nejsou ani 
dnes možnost cestovat na levnější jízdné Pražské in- stanice, které se zapojily do 
tegrované dopravy i rychlíky, které objednává Mini- systému od 1. října,“ říká 
sterstvo dopravy,“ říká ředitel organizace Integrova- Jakub Goliáš, ředitel Regio-
ná doprava Středočeského kraje Pavel Procházka. nálního obchodního centra 
„Rychlé vlaky v kombinaci s levnějším jízdným než Českých drah pro Prahu a 
dosud - to je cesta, jak přilákat na železnici další ces- Středočeský kraj. „V ma-
tující a nabídnout v našem regionu lidem veřejnou lých zastávkách na tratích   
dopravu, do které se budou vracet. V Čáslavi, v Mni- v osmém a devátém pásmu 
chově Hradišti, v Bělé pod Bezdězem a v dalších zatím nejsou označovače 
městech, která nově do systému zapojujeme, lidé jízdenek, ale můžete tu vy-
využívají rychlíky každý den a od 1. října je tak bu- užít aplikaci PID Lítačka, 
dou mít levnější.“ jejímž prostřednictvím si 

PŘÍJEMNÁ ZMĚNA NA ŽELEZNICI

V tabulce jsou pro představu uvedeny ceny 
jednorázového jízdného. Informace o cenách 

časových kuponů jsou uvedeny např. na webu ČD. 
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Náměty na články, 
případně vlastní texty 

k uveřejnění v Čáslavských novinách
je možné zasílat na e-mailovou adresu: 

noviny@meucaslav.cz
Domluva je možná také telefonicky na čísle
327 300 228, případně osobně v redakci:
ČN, budova MěÚ, Žižkovo nám. 1, Čáslav



Od začátku letoš-
ního roku jsou dvě 
třídy Základní ško-
ly Čáslav Sadová 
1756, konkrétně 
4.B a 5.B, zapoje-
ny do projektu 
České spořitelny 
„Abeceda peněz“. 
Děti rozvíjejí svoji 
finanční gramot-
nost prostřednictvím nejen přednášek a exkurzí, ale především vlastním pod-
nikáním „nanečisto“. 

Jak to začalo? Ve čtvrtek 6. září navštívili zástupci České spořitelny obě třídy, 
aby žáky seznámili se základními pojmy z oboru finančnictví a předali zástupcům 
obou tříd peněžní půjčku ve výši 3000,- Kč jako základní kapitál pro jejich pod-
nikání. V pátek 7. září se pak žáci vydali na pobočku České spořitelny v Čáslavi, 
kde je čekala exkurze, při které si zkusili vložit i vybrat hotovost prostřednictvím 
bankomatu, seznámili se s ochrannými prvky bankovek české měny a cizích 
měn, spočítali peníze prostřednictvím počítačky kovových mincí, atd.

A teď podnikatelský záměr! Třída 4.B založila firmu Anglické hvězdy a roz-
hodla se natočit a vydat originální CD s anglickými říkadly a písničkami doplněné 
sešitem omalovánek k jednotlivým říkadlům. Třída 5.B nazvala svou firmu Skrb-
líci a zaměřila se na výrobu vánočních dekorací a předmětů, které ozdobí domo-
vy všech zákazníků v čase adventním.

Obě třídy se pak rozhodly, že čistý výdělek z prodeje bude využit na školní vý-
let na konci roku.

Nyní to důležité - obě třídy budou své výrobky prodávat veřejnosti na Jar-
marku, který se uskuteční přímo na pobočce České spořitelny v Čáslavi. Třída 4.B 
nabídne svůj produkt v pondělí 26. listopadu v čase od 14 do 17 hodin, třída 5.B 
pak ve středu 28. listopadu v ten samý čas. Prodej bude obohacen o občerstvení 
a kulturní vystoupení. Všichni jste srdečně zváni - přijďte nás podpořit v našem 
podnikatelském snažení!

Mgr. Linda Johanidesová, Mgr. Ilona Thaherová

PROJEKT „ABECEDA PENĚZ“ NA ZŠ SADOVÁ ČÁSLAV

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY
Na základní škole na náměstí máme 

nový zookoutek

Žáci základní školy v Čáslavi na náměstí mohou od 
nového školního roku trávit přestávky v nově ote-
vřeném zookoutku. Během prázdnin vznikla před 
učebnou informatiky díky práci zaměstnanců školy 
odpočinková místnost, kde mohou žáci relaxovat 
při pozorování živočichů z různých částí světa. 

Sportovci ze základní školy na 
náměstí zazářili v atletice i v 

přespolním běhu

Začátkem školního roku naši žáci 
bodovali ve sportovních soutěžích.      
V atletické olympiádě okresního finále 
v Kutné Hoře vybojovali tři první místa, 
dvě druhá místa a jedno 3. místo.        
V přespolním běhu se umístily na 
zlatém stupínku starší dívky. 

chové. Celý prostor je doplněn rostli-
nami a artefakty s přírodní tematikou, 
z nichž některé jsou výrobky samot-
ných žáků. Jmenujme například něko-
lik typů tzv. hmyzích hotelů. 

Do budoucna budou v koutku vy-
stavovány i další zajímavé žákovské 
výtvory s přírodopisnou tematikou, 
plánujeme i rozšíření počtu chovaných 

V téměř 200 litrovém akváriu se prohání jihoa- živočichů. Zookoutek základní školy na 
merické skaláry, při hladině je možno pozorovat náměstí nejenže zkrášluje její prosto-
vzrostlé čichavce, u dna mají své úkryty pancéřníčci ry, ale nabízí i smysluplné trávení vol-
z řádu sumců. Své teritorium zde hájí také krásná ného času, kdy žáci namísto surfování 
parmička červenoploutvá, známá svou bojovností. po sociálních sítích získávají vztah k 
Na vše z terária dohlíží paní křečková, původem ze přírodě a vzájemně komunikují při pé-
stepí a polopouští jihozápadní Asie a další živoči- či o své svěřence. 

tické olympiádě okresního finále v Kutné Hoře.  
Štěpán Machů získal zlato za běh na 1500 metrů, 
Sára Beranová získala zlatou medaili za běh na 150 
metrů, Benjamin Spáčil obsadil 2. místo v běhu na 
800 metrů, Kryštof Vejrosta zase na 60 metrů 
překážek. Kryštof dále získal i druhé místo na trati 
150 metrů a 3. místo za 300 metrů. „Konkurence 
byla veliká. Nejlépe jsem se umístil v běhu na 60 
metrů překážek, kde jsem získal nový osobní rekord 
10:68,“ řekl žák sedmé třídy Kryštof Vejrosta.

Základní škola z náměstí se 4. října také výborně 
umístila i v přespolním běhu. Tady starší dívky 
vyhrály zlato. Gratulace patří Sáře Beranové za 1. 
místo, Adéle Vojáčkové za 3. místo a Anetě Mladí sportovci pod vedením 
Vojáčkové za 5. místo.                                   učitelů Pavla Škarky a Jaroslavy 

                                                                    Forštové soutěžili 24. a 25. září v atle-

Mgr. Tomáš Hasík, ředitel školy

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

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

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

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

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

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

činí 21. 840

25.400

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

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

kh.podatelna@pcr.cz

VYLÁKÁNÍ FINANČNÍ HOTOVOSTI - Další podvod na seniorovi.
Neznámý pachatel vystupující pod jménem "Roušal" v době od 12. září 2018 do 
20. září 2018, lstí vylákal z poškozené v místě jejího bydliště v Čáslavi, pod zá-
minkou finanční tísně, finanční hotovost a platební kartu s přiloženým PIN ko-
dem, ze které následně provedl výběr. Tuto platební kartu následně vrátil do 
poštovní schránky v místě trvalého bydliště poškozené.

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

MUŽ ROZBIL SKLENĚNOU VÝPLŇ DVEŘÍ

KRÁDEŽ V OBCHODNÍM DOMĚ

 Koncem září bylo okolo 19:00 hod. ozná-
meno, že v ulici Malinová sedí u jednoho z bytových domů mladík, který s nej-
větší pravděpodobností rozbil skleněnou výplň u vchodových dveří do domu. 
Hlídka městské policie vyjela na místo, kde se již nacházel pouze oznamovatel, 
který strážníkům ukázal poškozené dveře. 

Podle svědků celého incidentu se jednalo o muže kolem dvaceti let, v černé 
mikině a tetováním na ruce. Správce domu odhadl škodu okolo dvou až třech 
tisíc korun. Hlídka pořídila fotodokumentaci místa incidentu a vydala se pátrat 
po podezřelé osobě. 

O tři čtvrtě hodiny později dostala městská policie zprávu od manželky 
správce domu, že její muž před vchodem potkal mladíka, který se mu k rozbití 
skleněné výplně přiznal. Jednalo se o muže, který uvedl, že se chtěl dostat do 
bytu své přítelkyně, která zde bydlí v podnájmu. Protože byl opilý a nedařilo se 
mu odemknout venkovní vchodové dveře, udeřil do nich pěstí. Muž uvedl, že 
svého činu lituje a se správcem domu se dohodli, že vzniklou škodu uhradí.

 V polovině října vyrazili městští strážníci do ob-
chodního domu Kaufland, kde došlo k záchytu osoby podezřelé z krádeže. Na 
hlídku čekali pracovníci obchodního domu, kteří uvedli, že pracovník ostrahy si 
všiml podezřelého počínání muže, který opakovaně přicházel ke stojanům na 
mobilní telefony, kde bral krabice s telefony a po chvíli je opět vracel zpět. Muž 
odnesl krabici k regálům s oblečením, kde krabici otevřel, mobilní telefon zbavil 
všech bezpečnostních prvků, poté si ho strčil do kapsy a prázdné krabice vracel 
zpět. Toto počínání sledovala žena s nákupním košíkem a malou dívkou, které - 
jak se později ukázalo - patřily k pachateli. 

Žena šla s nákupním vozíkem ke kase, kde zaplatila jeho obsah. Muž s dítě-
tem se vydal k informacím, kde ukázal prázdnou tašku a vyšel ven. Před domem 
už na něho čekal pracovník ostrahy, který muže vyzval, aby zboží vrátil zpět. Ten 

STŘEDOČESKÁ POLICIE HLEDÁ 
NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY NA ZÁKLADNÍ ÚTVARY 

Projekt
najdete také

 
 

BEZPEČNÉ ČÁSLAVSKO  
NA FACEBOOKU!

ZIMNÍ PNEUMATIKY V ZIMĚ, LETNÍ JEN V LÉTĚ! - Zimními pneumatikami chrání-
te své vozidlo, život svůj i ostatních! 

Nutnost používat zimní pneumatiky se začíná velmi pomalu dostávat i do 
české legislativy. Až do minulého roku bylo možné jezdit celoročně na pneuma-
tikách s minimální hloubkou dezénu hlavních obvodových drážek 1,6 mm. Roz-
hodnutí o použití zimní pneumatiky bylo jen na řidiči.

Novelou vyhlášky č. 30/2001 Sb., která provádí pravidla provozu na pozem-
ních komunikacích, musí mít všichni řidiči v době od 1. listopadu do 31. března 
alespoň na úsecích vyznačených dopravní značkou „zimní výbava“ (značka 
C15a a C15b) zimní pneumatiky. Vozidla do 3,5 tuny musí mít zimní pneumatiky 
s minimální hloubkou dezénu 4 mm na všech kolech, vozidla nad 3,5 tuny zimní 
pneumatiky nebo pneumatiky M+S s minimální hloubkou dezénu 6 mm na 
všech hnaných kolech. Použití zimních pneumatik může být nahrazeno použi-
tím sněhových řetězů. Tak se zabývá zimními pneumatikami naše legislativa.

Zimní pneumatiky mají v zimních podmínkách podstatně kratší brzdnou 
dráhu. Za zhoršených podmínek to na silnici prostě více klouže. To ví každý řidič. 
Ne každý řidič si už uvědomuje, že letní pneumatika provozovaná v zimním ob-
dobí s klesající teplotou tuhne a tvrdý povrch pneumatik nejenže hůře přilne k 
povrchu vozovky, ale také více klouže. To je jeden z hlavních důvodů proč v zimě 
používat jen zimní pneumatiky.

Kritická hranice pro použití zimních pneumatik je 7 °C, kdy se výkon letních 
pneumatik výrazně zhoršuje. Pokud teplota klesne pod 7 °C, je nejvyšší čas k 
přezutí zimních pneumatik.

Směs zimní pneumatiky na bázi siliky se lépe přizpůsobuje nízkým teplo-
tám. Zimní pneumatika má kromě jiné směsi i jiné drážkování. Běhoun zimní 
pneumatiky se skládá z jednotlivých dezénových bloků, které jsou bohatě pro-
tkány lamelami. Při odvalování se lamely pohybují a vytlačují sníh nebo sněho-
vou břečku z drážek mezi dezénovými bloky. Rovněž lépe odvádějí vodu, čímž 
dochází ke snížení možnosti vzniku aquaplaningu.

Mnohem častěji jsou silnice mokré s podílem sněhové břečky. Na takovém 
povrchu, ani nová letní pneumatika s hlubokým dezénem neobstojí, zejména 
díky její nižší přilnavosti a zvýšené tuhosti vlivem nízkých teplot.

Ještě větší rozdíl mezi letní a zimní pneumatikou nastane při náledí. Pokud 
je na vozovce sníh, břečka nebo led, plný počet drážek a dostatečná výška profi-
lu zimní pneumatiky pozitivně přispívají k zajištění dostatečného přenosu hna-
cí a brzdné síly. Pokud hloubka dezénu zimní pneumatiky klesne pod hranici 4 
mm, výrazně se snižuje stabilita vozidla, přenos hnacích a brzdných sil, odol-
nost pneumatiky vůči vzniku aquaplaningu a prodlužuje se brzdná dráha.

Tím nejdůležitějším aspektem pro použití zimních pneumatik je tak přede-
vším bezpečnostní hledisko. V zimě jako takové je jen vinou změny povětrnost-
ních podmínek riziko vzniku dopravní nehody 6x vyšší než v létě.

Zimními pneumatikami chráníte své vozidlo, život svůj i ostatních! 
por. Mgr. Vendulka Marečková 

tisková mluvčí

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

 z kapsy vytáhl odcizený telefon a dal ho dítěti do ruky se slovy, že je jeho. Ostra-
ha si telefon převzala, a protože si pachatel začal vynucovat odchod z prodejny 
kvůli ohledu na dítě, byl puštěn.  

V prodejně zůstala pouze žena, matka dítěte a přítelkyně zmiňovaného mu-
že. Ta uvedla, že dítě je její čtyřletá dcera a na starosti ji má její přítel. Dále sděli-
la, že viděla, jak si její partner schovává dva mobilní telefony do kapsy. Vzhle-
dem k tomu, že škoda byla vyčíslena na minimálně 7 990 Kč, bylo na místo při-
voláno Obvodní oddělení PČR Čáslav, které si případ převzalo k dořešení.   

POŠKOZENÁ FASÁDA RESTAURACE Služebnu městské policie navštívil muž, kte-
rý přišel oznámit poškození fasády restaurace Na Fortně. Neznámý pachatel 
zde 13. 10. údajně vzal půllitr s pivem, kterým úmyslně polil fasádu budovy. 

Hosté si toho večera stěžovali na hluk vycházející ze salonku restaurace, kde 
se parta hostů chovala nevhodně. Personál je proto požádal, aby odešli. To se 
nelíbilo jednomu z nich a tak začal být agresivní a vulgární. Jeho jednání vygra-
dovalo tím, že při odchodu postříkal fasádu pivem, čímž zeď poškodil.    
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Chtěla bych touto cestou poděkovat jménem všech členů Svazu postižených civilizačními chorobami 
Čáslav za finanční pomoc při zajišťování chodu našeho spolku. Musíme poděkovat zejména MěÚ Čáslav. 
Jelikož náš spolek čítá kolem 170 členů nejenom z Čáslavi, ale i z okolních obcí, dovolili jsme si oslovit i 
jednotlivé obecní úřady. Tady musím poděkovat zejména OU Tupadly, Horky, Adamov a Chotusice, které 
nám ochotně přispěly. Bohužel u těch větších vesnic, ze kterých pochází řada našich členů, jsme se 
podpory nedočkali. Jmenovat nebudu, oni vědí, o kterých mluvím. 

Peníze jsou každý rok použity na běžný chod spolku, ale hlavně se snažíme uspořádat pro členy 2 x 
ročně jednodenní výlety po památkách naší vlasti. Mnozí z nich by si nemohli jak již z finančních, tak ze  
zdravotních důvodů sami cestování dovolit. Z této finanční pomoci je hrazena převážně doprava. Ze svých 
zdrojů také přispívají nepatrnou částkou, která mnohdy nepokryje ani vstupné. 

Ještě jednou přijměte za naše postižené upřímný a srdečný dík. Těšíme se na další spolupráci. 

Dagmar Liptáková
Předseda SPCCH, z. s. Čáslav.  

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
DĚKUJE ZA FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY

Společnost DataLife, poskytující poradenské služby 
v oblasti financí uspořádala 4. října již po čtvrté 
charitativní akci na hematologickém oddělení v 
čáslavské nemocnici. Čáslavské pobočce se pod 
vedením Ing. Františka Hory podařilo k odběrům 
přesvědčit téměř třicet lidí z celé České republiky, 
mezi kterými nechyběli ani ti, kteří nikdy před tím 
krev nedarovali a jehle se vyhýbají velkým 
obloukem. 

 

„Akci jsme zorganizovali již po čtvrté a letos se 
zúčastnilo nejvíce dárců ze všech ročníků. Lidé, 
kteří se rozhodli podpořit tento den a darovat krev  
v čáslavské nemocnici jsou převážně z Čáslavi a 
okolí. Potenciální dárce jsme ale vybírali také 
náhodně z téměř dvou tisíců klientů z celé České 
republiky. Dorazili dokonce lidé až z Prahy, Hradce 
Králové a z Vimperku v Jižních Čechách. I letos 
musím konstatovat, že jsem velmi pyšný na to, že 
bez námahy a přemlouvání najdeme mezi našimi 
klienty osobnosti, které dokáží nezištně pomáhat 
druhým a to i dokonce přes odpor a strach z odběrů 
krve. Opět musím poděkovat kolektivu čáslavské 
hematologické stanice za jejich přístup k lidem a 
profesionálně odvedenou práci, díky níž probíhalo 
celé ráno ve výborné atmosféře”, řekl o akci Ing. 
František Hora. 

Mezi dárci nechyběl ani starosta města Ing. 
Jaromír Strnad nebo generální ředitel spol. DataLife 
Bc. Martin Blažej.                JN

DEN KRVE S DATALIFE

VAROVÁNÍ ZE 
SOCIÁLNÍHO ODBORU
V poslední době bylo zaznamenáno nezákonné 
jednání, kdy se osoba dostala do bytu seniorky        
v Čáslavi na základě lživého tvrzení o tom, že je 
sociálním pracovníkem. 

Sociální odbor proto varuje občany města a 
upozorňuje na to, že  každý sociální pracovník se 
musí během své sociální činnosti prokazovat 
průkazem, který obsahuje náležitosti zaznamenané 
v § 39 vyhlášky, kterou se provádějí některá 
ustanovení o sociálních službách č. 505/2006 Sb., 
který zní: „Průkaz zaměstnance obce zařazeného 
do obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
jako sociální pracovník a zaměstnance kraje 
zařazeného do krajského úřadu jako sociální 
pracovník, kterým se prokazuje při vstupu do obydlí 
za účelem vykonávání činností sociální práce, 
obsahuje tyto náležitosti:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a titul 
zaměstnance,

c) fotografii zaměstnance,
d) označení „sociální pracovník“,
d) označení příslušného úřadu, který průkaz 

vydal, otisk úředního razítka a podpis vedoucího 
zaměstnance,

e) dobu platnosti průkazu                                  JN
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Střední odborné školy byly vždy důležitou součástí 
systému vzdělávání budoucích odborníků v nejrůz-
nějších oborech. Výjimkou tak není ani zemědělství 
a s ním i zdejší střední zemědělská škola, která v prů-
běhu své již téměř stoleté historie vychovala tisíce 
mladých zemědělců. V minulém roce jsme informo-
vali o zahájení rekonstrukce a zateplení fasády ob-
jektu školy, ale jen u této akce rozhodně nezůstalo. 
Jakými změnami zemědělská škola nyní prochází? O 
tom může nejlépe hovořit její ředitel, inženýr 
Jaromír Horníček. 

Poměna čáslavské střední zemědělské školy, 
která se již blíží ke svému konci, přinese nespočet 
nových možností všem jejím studentům, ale i peda-
gogům. O tom, jak budova, její vybavení i zbrusu no-
vé součásti nyní vypadají, se mohou přesvědčit 
návštěvníci plánovaného Dne otevřených dveří již  

. Toho dne se škola představí nejen zá-
jemcům o budoucí studium, ale i všem ostatním 
hostům, kteří sem zavítají, ještě tak trochu „v pra-
covním“. Další Den otevřených dveří, tedy  
příštího roku, ji již ale ukáže v plné budoucí kráse. 

                                

nájezdové rampy v zadní části 
školy budujeme výtah do kaž-
dého patra. Důležitou součástí 
vybavení školy bude v této sou-
vislosti také odpovídající sociální 
zařízení pro handicapované.“

Novinkou, kterou budou již 
brzy studenti i pedagogové moci 
využívat, bude propojení všech 
částí školy optickými kabely, kte-
ré zajistí bezproblémové připo-

„Na škole v současné době probíhají rozsáhlé jení k internetu. S tím souvisí i 
investiční akce, které se již blíží ke svému závěru.   z ř íz ení dvou nových učeben vý-
K 10. prosinci by mělo být dokončeno zateplení početní techniky, v nichž studen-
školy, což kromě nové fasády znamená také výměnu ti najdou celkem třicet šest počí-
oken a části střechy. Jedná se o projekt v hodnotě tačů. Nová konektivita ale přine-
přibližně šedesáti milionů korun, který by samozřej- se i další zajímavé možnosti 
mě nemohl být realizován bez dotačních finančních praktického využití. „Jednou z nich je například plá- odešlo ze školy 32 maturantů, v prvních ročnících 
prostředků. K poslednímu dni tohoto roku bude novaná počítačem řízená automatická závlaha v ny- máme nyní bezmála osmdesátku dětí. Trend je tedy 
končit termín celkem čtyř souběžně probíhajících ní rekonstruovaném skleníku. Ten také mimo jiné více než jasný a já věřím, že bude pokračovat i 
akcí, financovaných prostřednictvím dotace z Inte- poskytne další skutečně moderní vzdělávací pros- nadále. Přitom za nárůstem počtu studentů stále 
grovaného regionálního operačního programu. tory pro naše studenty.“ Podle dalšího vysvětlení ře- ještě nestojí populační křivka, jejíž vrchol na střed-
Jedná se konkrétně o zřízení zcela nové dílny včetně ditele školy nepůjde o zcela klasický skleník, který si ních školách ještě teprve očekáváme. Osobně se 

většina z nás pod tímto pojmem pravděpodobně domnívám, že za současnou situací stojí zajímavá 
představí. V tomto případě se má jednat o objekt se nabídka kvalitních studijních programů naší školy, 
skleněnou střechou, avšak s pevnými zdmi a plas- kde je zájem jak o obory tradiční, tedy agropod-
tovými okny.  nikání, tak i o obory nově zavedené, kde lze zmínit 

Pod pojmem škola si většina z nás nejprve vyba-
ví třídy a specializované učebny. Ani ty nezůstávají 
stranou zájmu vedení školy. Jak konstatoval inženýr 
Jaromír Horníček, celkovou proměnou nyní prochá-
zí například učebny chemie a biologie. „Jde o 
opravdu důkladnou rekonstrukci, při níž prakticky 
nic nezůstává v původním stavu, včetně podlah, 
rozvodů vody, plynu či elektřiny, v místnostech bu-
dou nové omítky a samozřejmě také vybavení a ná-
bytek.“vybavení pro odbornou praxi, kde studenti najdou 

Kromě rekonstrukcí stávajících učeben budou veškeré potřebné vybavení pro získávání potřeb-
výukové prostory rozšířeny také o cvičnou veteri-ných dovedností, jako je velký hever, soustruh, svá-
nární ordinaci, která bude sloužit jak studentům řečka, frézy a podobně. Součástí objektu budou ta- například právě veterinářství nebo obor zemědělec 
zvláště nového oboru veterinářství, tak ale bude ké dvě nové odborné učebny a samozřejmě hygie- - farmář. V souvislosti se zvyšujícím se počtem žáků 
poskytovat i běžné služby veřejnosti. „Veterinářství nické zázemí,“ prozradil ředitel střední zemědělské bylo nezbytné navýšit také počet pedagogických 
na naší škole vyučuje přímo veterinární lékař, který školy, který dále pokračoval informacemi o dalších   pracovníků, což se nám podařilo a já jsem velmi rád, 
zde zajistí i provoz zmiňované ordinace,“ doplnil in-v současné době realizovaných projektech. Jedním že mohu konstatovat, že se jedná o kvalifikované lidi 
ženýr Horníček.  z nich je nákup nového traktoru Steyr, který bude s dobrým vztahem k dětem, což je velmi důležité.“ 

  Kromě všech výše již zmíněných plánovaných využíván k výuce v autoškole i pořízení dalších 
investičních akcí se škole nevyhýbá ani nutnost praktických funkčních učebních pomůcek, jako je 
akutních oprav. Jimi v poslední době, vinou svého například postřikovač,  model motoru a další...
často havarijního stavu, prošly například přívody „Důležitým momentem je pro nás zajištění bez-
vody, odpady, ale i další součásti školy, bez nichž by bariérového přístupu do objektu školy, respektive 
nemohl být objekt využíván. do všech jejích pater. Také to je jednou z důležitých 

Jak se zdá, škola se v poslední době posunuje součástí nynějších proměn celého objektu. Kromě 
rychle vpřed a její studenti zde již brzy najdou sku-

tečně moderní zá-
zemí  pro  svo je  
vzdělávání. Vždyť je 
také zájem o stu-
dium na čáslavské 
zemědělské škole 

                                                                               
stále větší. „S vel-
kou radostí mohu 
potvrdit, že dochází 
ke značnému ná-
růstu zájmu o stu-
dium na naší škole a 
ke zvyšování počtu 
našich žáků. Jestliže 
v minulém roce 

8. listopadu

5. leden

Přijďte se podívat! 
zn

PROMĚNY ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY
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O tom, jaké obory nabízí zdejší Základní umělecká 
škola Čáslav, bylo napsáno dost. V nedávné minu-
losti jsme si představili výtvarný obor pod vedením 
Renaty Janouškové. Tentokrát jsme se zaměřili na 
taneční obor, který vedou Ing. Hana Dariusová, 
Mgr. Iveta Littová,  MgA. Kateřina Strach Tichá, Ing. 
Miroslava Urbanová, Petra Vobořil Smutná a Hana 
Losenická Neumanová, která je v současnosti na 
mateřské dovolené. Zmiňované učitelky tance se 
specializují na odlišný taneční styl a vedou své ta-
neční skupiny. Zastavil bych se u modelingu. Zmínila jste, že 

Před jednou z tanečních hodin jsme navštívili Performance byla původně založena jako z části 
Petru Vobořil Smutnou, vyučující převážně klasický modelingová skupina. Spolupracujete také s módní 
tanec ve skupině Performance, a přestože nás na návrhářkou. Věnujete se tedy na hodinách i mode-
úvod rozhovoru upozornila, že se raději vyjadřuje lingu? 
tancem než slovy, poskytla nám zajímavý rozhovor.             

Jak dlouho vedete taneční formaci Performan-
ce?

Kolik dětí vedete?

Můžete pohovořit o tom, co vás tento rok čeká?

Co Vás přivedlo k práci na zdejší ZUŠ?

Kdy Vás napadlo, že se v této sféře budete chtít Pro všechna taneční čísla včetně velkých pro-
věnovat naplno? jektů jako byla Alenka v říši divů nebo připravovaný 

Malý princ vyžadující celoroční práci, připravujete 
choreografii, návrhy kostýmů, hudební doprovod a 
další. Co z toho je pro Vás nejpříjemnější a co z toho 
Vás naopak příliš nebaví?

      Co je pro Vás při výuce nejpodstatnější?

Musíte s žáky hodně hovořit a vysvětlovat jim 
jednotlivé pasáže příběhů, aby pochopili, co a jak 
mají vyjádřit? Narážím na to, že zejména pro mladší 
žáky může být složité pochopit kontext a vyjádřit 
pocity nebo emoce, se kterými nemají zkušenosti. 

Kde čerpáte inspiraci pro připravovaná vystou-
pení?

Děkujeme za rozhovor.               

Tančila jsem zde jako dítě pod vedením paní 
Neumanové, která si mě po několika letech společ-
ně s dalšími studentkami vybrala z řad svých žákyň 
jako záskok v době, kdy odcházela na mateřskou třeba po ulici, vidím poletovat sáček a říkám si: ,Jo, 
dovolenou. Po jejím návratu jsem jí s vedením ta- na tuhle choreografii by to chtělo jednoduchou leh-
nečních skupin vypomáhala.   kou melodii.’ Inspirací mi jsou krásy jednotlivých 

ročních období, hudební předlohy, pocity, životní 
zkušenosti, pohádky, příhody běžného života. Čas-

Pamatuji si to přesně. Hned první den, když to přichází s nápady i samotní žáci.
jsem vstoupila jako dvanáctileté děvče do taneční- U těch větších projektů čerpám z literatury, ne-
ho sálu v této budově, mi bylo jasné, že v umělec- chávám se inspirovat nejrůznějšími baletními před-
kém prostředí, konkrétně v tanečním oboru, se bu- staveními.   
du chtít pohybovat i v profesním životě.              Ráda vytvářím choreografii. Protože mám roz-

dílné skupiny žáků jak věkově, tak tanečně, mohu se Při samotné práci, především s menšími dětmi, 
poměrně zeširoka umělecky vyjádřit. vycházím z přirozeného pohybu, který dále rozví-

Co mě baví snad úplně nejvíce, a to je podle mé- jím. Dále hudebnost, taneční dovednosti, technika 
ho podstata mé profese, je práce s dětmi, tedy sa- zvládnutí jednotlivých prvků daných tanečních sty-
motné nacvičování choreografií v hodinách taneční lů, schopnost komunikace. Především je pro mě 
praxe. důležité, aby se žáci prostřednictvím tance dokázali 

Další činnosti jsou samozřejmě důležitou sou- otevřít, vyjádřit své pocity a emoce.  
částí každého projektu a nemohu říci, že by mě vylo-
ženě nebavily. Tvorba scénáře, návrhy kostýmů, 
rekvizit, kulis, režie představení, hudební dopro-
vod. Tohle všechno je práce učitelky tanečního obo-
ru, kterou dělám velmi ráda. Poslední jmenované je 
pro mne ale čím dál složitější. Výběr hudby splňující Příběhy jsou vybírané s ohledem na věk dětí, 
všechny požadavky na dané téma projektu či taneč- ale někdy je potřeba žáky trochu postrčit a motivo-
ní styl s ohledem na požadavky moderní doby, věk a vat. Často k tomu postačí správný výběr hudby. 
zájmy dětí je obtížné. Každopádně byste se možná divil, jak procítěně 

dokáží desetiletá děvčata skrze tanec vyjádřit zami-
lovanost nebo neštěstí z lásky.

Pro samostatné choreografie je nápadů mnoho 
a přicházejí poměrně snadno. Stane se mi, že jdu 

hlídky paní Edity Dlouhé, kde děvčata z Performan-
ce předvádí modely z aktuální kolekce návrhářky. 

Výstupem tohoto školního roku bude taneční 
inscenace s názvem Malý princ, kterou představí-
me v následujícím kalendářním roce. Jedná se o 
autorskou tvorbu, inspirovanou literárním dílem 
francouzského spisovatele Antoina de Saint-
Exupéryho - Malý princ. Vedle toho samozřejmě 
tvoříme dílčí taneční čísla pro veřejná vystoupení a 
soutěžní choreografie. 

Odkaz na modeling v názvu skupiny předurčo-
val účast na módních přehlídkách. Děvčata jsem 
učila správnému držení těla a výrazovým prostřed-
kům, zvládnutí chůze na podpatcích byl bonusem. 
Od začátku je pro mne prioritou tanec, kterým uvá-
díme jednotlivé kolekce. Ačkoliv děvčata z Perfor-
mance umí prezentovat modely, nepřipravuji je do 
světa modelingu.

 
Performance byl zprvu název pro tanečně mo-

delingovou skupinu, kterou jsem založila v roce 
2013. Od září následujícího roku jsem takto nazvala 
všechny své skupiny žáků v ZUŠ, čímž vznikl taneční 
obor Performance ZUŠ Čáslav.

Okolo stovky tanečnic a tanečníků.  Žáci jsou 
rozděleni do šesti skupin podle věku, od 5 let po 
dospělé, a tanečního zaměření. Na výuku klasické-
ho tance ke mně letos dochází čtyři skupiny TS CO-
OL kolegyně Mirky Urbanové. Mojí specializací je 
tanec klasický, výuka baletní techniky na špičkách, 
mimo to se soustředím na taneční průpravu pro 
nejmenší žáky, moderní tanec, improvizaci a sou-
časné taneční techniky. Například s ryze chlapeckou 
třídou se věnujeme pop dance.

Koncem října jsme se opět účastnili módní pře-               JN

Petra Vobořil Smutná

Performance 
na ZUŠ Open 

PETRA VOBOŘIL SMUTNÁ: Tanec jako prostředek pro vyjádření emocí 
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Dne 20. 11. 2018 se koná na Gymnáziu a SOŠPg        
v Čáslavi DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Zváni jsou všich-
ni zájemci o studium, jejich rodiče i další příznivci      
z řad veřejnosti. Ti pak mohou využít mimořádné 
příležitosti strávit úterní odpoledne od 14.30 hod. 
do 18.00 hod. v budově tohoto vzdělávacího ústa-
vu.

Po registraci v hlavní hale v přízemí budovy se o 
doprovod po škole postarají průvodci z řad 
současných studentů. Informace o přijímacích říze-
ních, oborech i obsahu studia představí zástupci pe-
dagogického sboru. Ostatní vyučující budou k dis- meni s požadavky na zvládnutí fyzických testů pro vybavení učeben, ale zejména příjemné prostředí    
pozici pro osobní konzultace v jednotlivých učeb- tělesnou výchovu, s nároky osnov hudební výchovy, s odpočinkovými zónami - klubovnou, bufetem.
nách. s ukázkami hry na hudební nástroj. Mohou si vy- Pozvánka na Den otevřených dveří je určena 

Speciální nabídkou jsou již tradičně pokusy zkoušet i schopnost sebeprezentace při motivač- pro budoucí studenty 4 a 8 letého gymnázia, lycea i 
předváděné v chemické a fyzikální laboratoři, ukáz- ních pohovorech. Novinkou, která jistě zaujme, je pedagogické školy. 
ka drobné fauny v botanickém koutku. Hudební projekt MATADOR. Jedná se o přípravné kurzy z ma- V případě, že termín této akce bude nevyhovu-
produkcí se pochlubí pěvecký sbor. Velký zájem se tematiky a českého jazyka pro přijímací zkoušky na jící pro některé zájemce, nabízíme i další datum - 
též každoročně projevuje o pilotní zkoušky z české- SŠ a jsou určeny žákům 5. a 9. tříd základních škol. 24. ledna 2019.
ho jazyka a matematiky pro všechny typy studijních K podrobnější představě o tom, co škola nabízí, Pro jakékoliv dotazy můžete využít kontakty na 
oborů. slouží info - panely, expozice, nástěnky, projekce na webové stránce školy: www.gymcaslav.cz

Uchazeči o budoucí studium se zaměřením na obrazovce TV, výtvarná díla vystavená na chodbách Jste srdečně zváni! 
předškolní a mimoškolní pedagogiku budou sezná- školy i ve třídách. Návštěvníci jistě ocení kvalitní vedení GaSOŠPg Čáslav

DVEŘE VEDOUCÍ KE VZDĚLÁNÍ

PEDAGOGICKÁ POEMA SE PO OSMNÁCTI LETECH VRACÍ DO ČÁSLAVI, 
SOUČÁSTÍ BUDE VYSTOUPENÍ TENORISTY PETRA NEKORANCE
To, že je v městě Čáslav střední pedagogická škola, ví skoro každý Čáslavák, málokterý ale ví, 
že tato škola bude zanedlouho hostit už 51. ročník národní přehlídky přednesu, čtení a im-
provizovaného vyprávění středních pedagogických škol a pedagogických lyceí s názvem Pe-
dagogická poema. Ve dnech 7. až 9. listopadu 2018 bude možné v čáslavských ulicích potkat 
nejen studentky a studenty místní pedagogické školy, ale také studenty a učitele z dalších 
dvaceti obdobných škol z celé republiky.

Přehlídka se do města vrací po osmnácti letech. Bude obohacena o výjimečný koncert 
sólisty Stuttgartské opery Petra Nekorance. Ten vystoupí na závěr přehlídky 9. listopadu      
v 19:00 v kostele sv. Petra a Pavla společně se sborem místní pedagogické školy, v němž 
ještě před několika málo lety působil během svých středoškolských studií.

Další program Pedagogické poemy, primárně určený spíše účastníkům a učitelům pe-
dagogických škol, se bude odehrávat převážně v prostorách Dusíkova divadla, některé se-
mináře proběhnou na Gymnáziu a SOŠPg Čáslav a na místní Základní umělecké škole. Slav-
nostní zahájení celé akce se uskuteční (tedy pokud to stavební práce dovolí) v hlavním sále 
Dusíkova divadla, kde se představí taneční obor ZUŠ pod vedením Hany Dariusové a také 
host přehlídky kapela Big S. Čtvrteční večer obohatí literární pořad „Já píši Vám…“, což je 
zpracování Puškinova Evžena Oněgina z českých překladů v podání Martiny Longinové a 
Stanislava Rubáše. Jinak je přehlídka zajímavá zejména svými odbornými a vzdělávacími se-
mináři, je také možností setkávání studentů stejného typu škol z různých koutů republiky a 
v neposlední řadě je i přehlídkou, která se vyčleňuje ze všech ostatních soutěží, přehlídek či 
festivalů přednesu a recitace (Wolkrův Prostějov, MFP Valašské Meziříčí…). Na Pedagogické 
poemě nejde totiž jen o vynikající formu přednesu, ale právě o pedagogickou stránku 
zprostředkování informace specifické cílové skupině. Pro tento ročník jsou cílovou skupi-
nou žáci mateřských škol (konkrétně z MŠ Husova, MŠ R. Těsnohlídka a MŠ Bojovníků za 
svobodu) a žáci středních škol (konkrétně gymnázia), kteří budou na přehlídku pozváni jako 
diváci.

Nám už zbývá jen popřát Pedagogické poemě mnoho zdaru. Budeme se snažit co nej-
lépe prezentovat náš kraj, než předáme pomyslnou štafetu Pedagogické poemy další škole, 
tentokrát do Prachatic.

MgA. Martin Domkář – pedagog dramatické výchovy na SOŠPg Čáslav
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Psal se rok 1884, když bylo rozhodnuto o výstav-
bě čáslavského muzea, respektive jeho tehdy zcela 
nové budovy, která pro tyto účely slouží až do dneš-
ních dní. Od té doby jistě uteklo již mnoho dní a let, 
ale jeho poslání zůstává stále stejné: přinášet lidem, 
kteří jej navštíví, nové poznatky, uchovávat památ-
ky, které nemají a nesmějí být zapomenuty a v ne-
poslední řadě vzbuzovat touhu po dalším bádání. To 
vše čáslavské muzeum, jehož zázemí je čtvrtou nej-
starší kamennou budovou, sloužící muzejním úče-
lům, plní již více než sto třicet let. 

informace.
V odůvodnění žádosti, na jejímž základě 

ministerstvo kultury zahájilo celý proces, na 
jehož konci se stal mobiliář zdejšího muzea 
kulturní památkou, se mimo jiné také uvádí, 
že „navrhovaný mobiliář představuje pa-
mátkově cenný, autenticky dochovaný sou-
bor movitého vybavení budovy muzea z ob-
dobí jejího vzniku. Jde o vitrínové skříně       
s umístěním sbírek, pro něž byly z podnětu 
mecenáše Josefa Kaunického vytvořeny, 
které jsou v dnešní době cenným dokladem 
muzejnictví konce 2. poloviny 19. století. 
Čáslavské muzeum spolu se spolkem Včela Čás- torické expozice tohoto druhu jsou tak v dnešní 
lavská svojí aktivní činností představovalo jedno  d o b ě  v ohrožení. Přetváření těchto expozic však 
z nejvýznamnějších regionálních muzeí. představuje z hlediska památkové péče nenávratný 

Za zmínku jistě stojí také skutečnost, že již zánik historického dokladu životního způsobu a 
uvedený Josef Kaunický byl ve své době nejen ev- prostředí společnosti i projevu tvůrčích schopností 
ropsky uznávaným odborníkem v profesi ladiče a práce člověka. Hodnota zdejšího mobiliáře spočí-
pian, ale i osobností, propagující tehdejší nejnovější vá v sounáležitosti s budovou čáslavského muzea, 
směry v oblasti přírodovědných poznatků a mezi jejími konkrétními prostory i s vlastními sbírkami.“ 
jinými se stýkal i s Charlesem Darwinem. Pokud bychom tedy chtěli předešlá slova na-

Traduje se, že předlohou vitrín čáslavského mu- hradit laickou mluvou, mohli bychom se shodnout 
zea byly vitríny muzea britského. Doložení této do- na faktu, že nejen sbírky, umístěné ve zdejším mu-
mněnky je otázkou bádání v archivech. Vitríny čás- zeu, ale i samotná historicky cenná budova a její 
lavského muzea jsou pak samy o sobě památkově vybavení dávají návštěvníkům jedinečnou možnost 
hodnotným souborem stylového nábytku konce 19. nahlédnout do způsobu života našich předků. Ne-
století a hodnotnou ukázkou umělecko-řemeslné jde tedy jen o sterilní prostory, které poskytnou bez-
práce.“ pečné a z pohledu uchování pro budoucnost od-

Mimo již zmiňovaných vitrín byl podán (a povídající prostředí svým exponátům, ale o ucelený 
posléze také schválen) návrh na prohlášení kulturní vhled do historie. 
památkou na lustry, které jsou součástí původní vý- O tom ve svém posudku hovoří i profesor 
zdoby reprezentativních prostorů muzea. V soupisu doktor Petr Charvát, doktor věd, který připomíná: 

Za tu dobu se zde vystřídalo velké množství vzácných předmětů nechybí ani portrét Josefa Kau- „Výstavní sál je překrásně malován a pro svou 
odborníků, pečujících o stále se rozšiřující sbírky, ale nického, který je skutečně kvalitním malířským dí- malebnost, pestrost a bohatost si vysloužil 
samozřejmě i návštěvníků, obdivujících jednotlivé lem, vytvořeným k poctě zmiňovaného mecenáše. přezdívku ´malé národní muzeum´. Dnes je tato ex-
exponáty i muzeum jako celek. Vždyť byl také objekt Pro mobiliář čáslavského muzea jeho prohlá- pozice dokladem způsobu prezentace muzejních 
muzea již před mnoha lety prohlášen za kulturní šení kulturní památkou mimo jiné znamená, že je sbírek v 19. století. Tak představují sbírky Městské-
památku a požívá tak náležité ochrany. nyní chráněn patřičnými zákony a jakákoliv manipu- ho muzea v Čáslavi vedle unikátní dokumentace mi-

V současné době ale muzeum slaví další vý- lace s ním podléhá souhlasu Ministerstva kultury nulosti města a jeho zázemí také památník úsilí ge-
znamný úspěch. Za kulturní památku Ministerstvo České republiky. nerací českých badatelů a osvětových pracovníků, 
kultury nyní prohlásilo také movité součásti muzea.   Stejně jako ostatní oblasti našeho života, pro- kteří nelitovali námahy ani nákladů, aby kulturní 

„Příspěvková organizace města Čáslav - Měst- měňuje se postupně i pohled na muzejnictví. Tra- prostředí města, se kterým se cítili osudově spojeni, 
ské muzeum a knihovna Čáslav, oprávněná nakládat diční expozice jsou často nahrazovány nejrůznější- vyzdobili a zvelebili.“ 
s majetkem Městského muzea Čáslav, předložilo mi programy a dalšími 
Ministerstvu kultury ČR dne 10. 12. 2013  podnět na novinkami, které ne-
doprohlášení movitých částí tohoto cenného zřídka kdy využívají i 
objektu za kulturní památku,“ uvedla v této souvis- moderní  výpočetní  
losti ředitelka zmiňované organizace, paní Soňa techniku. 
Dedíková, která konečné rozhodnutí ministerstva O to vzácnějšími se 
považuje za velký přínos a důležitý bod v existenci stávají tradičně pojaté 
muzea. výstavy muzejních ex-

„Předmětem návrhu byl původní mobiliář pří- ponátů. Ostatně i o 
rodovědné a umělecko-průmyslové expozice, dva tomto bodu hovoří další 
lustry, ukázka umělecko-řemeslné práce původního část dokumentů, které 
vybavení budovy muzea a obraz - dobový portrét sloužily jako podklad 
Josefa Kaunického - mecenáše čáslavské sbírky. pro výše popsanou žá-
Uvedené předměty vykazují v současné době vzhle- dost. Doslova je zde 
dem ke své autenticitě a dobré míře dochování, uvedeno, že „nové tren-
značný rozsah památkových hodnot. Historicky jsou dy v pojetí muzejních 
nedílně spojené s budovou čáslavského muzea a je- expozic preferují často 
jími sbírkami,“ doplnila paní Soňa Dedíková důležité interaktivní pojetí, his-

 stránka 16 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 11/2018   

VELKÝ ÚSPĚCH ČÁSLAVSKÉHO MUZEA



Josef Kaunický logického spolku „Včela Čáslavská“ propůjčeny by 
Mecenáš muzea Josef Kaunický (1820 - 1908), byly. Týž pán navrhoval, by přítomná předloha dána 

pocházel z nedalekých Černín, zakoupil a daroval byla na posudek řiditelství a položena do příští valné 
Čáslavi rozsáhlou sbírku přírodnin ( cca za 80 000 hromady. Návrh tento přijat jednomyslně s do-
zlatých ), které  uspořil během svého působení ve datkem p. Kl. Čermáka, aby, ukáže-li se potřeba při 
funkci správce velké londýnské továrny na výrobu rozšíření gymnasia ve vyšší, další místnost jedna v 
pian. Sbírku tvoří okolo 950 exponátů. Najdeme zde museu budoucím tak se vybavila, aby se na opat-
převážně dermoplastické preparáty savců, ptáků, rovnu proměniti dala, a to ovšem bez bytu pro uči-
plazů, ryb a obojživelníků.  Podstatnou část sbírky telku a opatrovnice.  
Kaunický získal od českých cestovatelů Holuba, Vrá- Ve schůzi řiditelstva dne 5. února 1884 usne-
ze, Kořenovského a Topiče. Ve své době se tak stal seno konečně a určitě, aby plán musea zhotovil pan 
nejenom evropsky uznávaným odborníkem ve své Frant. Tetřev, inženýr a stavitel zdejší, a obec aby po-
profesi ladiče a stavitele pian, ale i osobností žádána byla za odprodání 100 čtverečních sáhů po-
propagující tehdejší nejmodernější směry v oblasti zemku podle gymnasia, od studny ku zahradě pana 
přírodovědných poznatků. Inspirujícím vzorem pro dr. Rud. Jablonského. Příští valná hromada nechť o 
uložení exponátů se mu staly stylové vitríny s cha- nákladu a postavení toho domu rozhodne. Však po-
rakteristickými tordovanými sloupky podle vzoru tom ve schůzi řiditelstva dne 18. března učiněn ři-
Britského muzea v Londýně, zejména interiéry tzv. ditelem p. K. Čermákem návrh, aby se od zakoupení 
The Weston Hall z let 1845 -1847. Tyto vitríny ne- místa onoho ustoupilo a k vůli snadnějšímu hájení 
chal vyrobit u čáslavského truhláře. Nad vstupem práva vlastnického a větší volnosti při budování mu- mistru p. Frant. Skřivánkovi za obnos zl. 18 500, a týž 
do této expozice se nachází  původní  nápis  „MU- sea aby koupeno bylo stavební místo od p. Jos. Ho- zavázal se právoplatně stavbu dovršiti a odevzdati 
ZEUM KAUNICKÉHO - majetek kr. města Čáslavi“. ráka vedle domu jeho. Změna ta přijata a p. řiditel dne 15. října 1884. Též uloženo p. Skřivánkovi, aby se 

V druhém, menším sále s heraldickou výzdobou zplnomocněn to místo koupiti. Koupě tato schvále- přesně držel plánu p. inž. Fr. Tetřeva, který též řidi-
na i výborem a dáno povolení ku stavbě dne telstvím požádán, aby vrchní dohlídku nad stavbou 
22. března. Staveniště takto získané měřilo měl. 
312,5 čtverečních sáhů a zaplaceno zaň 3125 Tak se s pomocí Boží dne 11. června počalo ko-
zl. mimo 300 zl, kteráž částka nahražena p. páním základů na pozemku dříve již urovnaném, ne-
Horákovi za odstoupení studny. boť bylo potřebí na celém staveništi hlíny ubrati, 

Dne 10. dubna přijat plán inž. Frant. Tet- kteráž také hned odvážena na sousední silnici, jež se 
řevem zhotovený. činila sjízdnější. Také sklepy již před zadáním stavby 

Valné hromadě spolkové dne 27. dubna vybrány. Stavba pokračovala dosti rychle a ke konci 
přednesl zprávu o zamýšleném budování mu- srpna byla již pod střechou. Při tom ukázala se po-
sea p. Kliment Čermák a uvedl, že náklad na třeba některých doplňků, aby museum bylo důklad-
stavbu vésti se může z reservního fondu, čímž nější a úhlednější, čímž vzrostl náklad na 23 000 zl.
zajisté kapital nejlépe uložen bude, jelikož Při veškeré snaze a dobré vůli dokončena stavba 
dosáhne město Čáslav ústavu, jakým málo až v listopadu 1884, veřejnosti pak předána roku 
měst v Čechách honositi se může, a tím že se příštího. 
nemálo přispěje k duševnímu zmohutnění Kéž by dlouho sloužila vznešenému účelu, které-

a znaky „Včely Čáslavské“, najdeme umělecko-prů- města Čáslavi, jakož i okolí a celé vlasti, že tento ús- mu posvěcena šlechetnými zakladateli!
myslovou expozici. Zde je v dobových vitrínách vy- tav velepotřebný bude ozdobou a městu po věky ku Věčná paměť potomstva provázej řiditelstva i 
stavena kolekce skla, kterou Kaunický zakoupil od cti bude. výbor Záložny Čáslavské! 
hraběte Harracha. Vitríny samy o sobě jsou památ- Konečně připomenul, že co rodák čáslavský vzal Toho času v řiditelstvu zasedali: pan Kliment 
kově hodnotným souborem stylového nábytku kon- si za účel pracovati seč jeho síly stačí, na povznesení Čermák, řiditel, pan František Novotný (27. 7. t.r. 
ce 19. st. a významnou ukázkou dobové umělecko- svého rodného města, a že doufá, že touto stavbou zemřel)“
řemeslné práce. vykoná záložna skutek ušlechtilý a veledůležitý, 

Mobiliář čáslavského muzea je, jak již bylo uve- poněvadž již také čas jest, aby sbírky městského mu- Z předešlých řádek je tedy zřejmé, jak krátký čas 
deno, pevně spjat s dobou vzniku jeho historicky sea i „Včely Čáslavské“ řádně uloženy byly, aby ne- (pouhých deset měsíců) potřebovali naši předci na 
velmi cenné budovy. Určitě tedy není bez zajíma- přišly v zkázu. Pan dr. K. Jablonský připomenul, že výstavbu takto hodnotného objektu, který  - tak, jak 
vosti připomenout si v tuto chvíli také okolnosti je- stavbou musejního domu podává záložna značnou si tehdy přáli - dodnes „slouží vznešenému účelu, 
jího vzniku a více než zajímavý sled kroků, který vedl oběť pro město i okolí, dům však zůstane majetkem kterému posvěcena šlechetnými zakladateli“. Je te-
od prvotního nápadu až k dokončení stavby jed- záložny a od obce že bude placena nějaká náhrada, dy naší povinností pečovat o budovu samotnou, její 
noho z nejstarších kamenných muzeí na území na- jakož i že za poměr mezi záložnou a obcí musí se vy- vybavení i sbírky tak, aby ani v příštím období 
šeho státu. Cenným zdrojem těchto informací je sa- měřiti v té příčině, aby navždy právo vlastnické pro nedošlo k jejich případnému poničení. Vždyť se jed-
mozřejmě městská kronika, která tehdejší události záložnu zabezpečeno bylo. Stavbou záložna neztratí ná o předměty, které mají svojí nevyčíslitelnou hod-
popisuje takto: ničeho, přinese však velkou oběť musejnímu spolku notu a schopnost zavést nás alespoň na krátkou ex-

„Největší památku pojistil si ústav ten vystavě- „Včele Čáslavské“. Pak připomenul p. Kl. Čermák, že kurzi do doby našich předků.                                  
ním musea. Vývin myšlénky postavení musea i po- mimo museum bude zde též opatrovna v 
stup budování jeho takto se popisuje:z valné schůzi potřebě nutné umístěna vlevo ode vcho-
výboru 2. února 1884, když předložen byl plán a roz- du v přízemí, čímž se též záložně 300 zl. 
počet na dům, který záložna na svém pozemku za ročně přispoří. 
skladištěm záloženským u nádraží postaviti chtěla, Usneseno též, aby nájemné bylo veli-
pronesena myšlénka p. Klimentem Čermákem, řidi- ce mírné. Konečně pronesl dr. Jan Konrád 
telem záložny, že by bylo záhodno postaviti ještě je- tento návrh: Valná hromada schvaluje 
den dům, který by sloužiti mohl ku zřízení musea  s t a v b u domu pro museum a „Včelu“ a řidi-
v Čáslavi, načež učiněn určitý návrh sl. p. Ignácem telstvo má se s obcí o mírné nájemné 
Fialou, t.č. purkmistrem města Čáslavi a členem vý- shodnouti.“
boru záloženského, aby z reservního fondu postaven Návrh schválen jednomyslně. 
byl jednopatrový dům blíže gymnasia, jehož dolejší Pak vypsány podmínky dražební, i při-
místnosti by se mohly pronajati a hořejší místnosti   hlásilo se několik stavitelů, načež řiditelst-
v 1. poschodí městskému museu pro sbírky archeo- ví svěřilo stavbu zdejšímu zednickému 

   zn
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...Útulna pro vojíny obnovena…

...Oslava samostatnosti v gymnasiu…

...Ceny poklesly nápadně u některých potřeb. 
Ceny potravin brzy opět stouply…

...Příspěvky na dobročinné a kulturní účely…

...Vyhláška o ochraně mravnosti mládeže… 

...Zboží i utajené prodávati a nezdražovati… ...Rekvisice přestaly…

...Brambory nakoupeny…

...Provolání zemědělcům… 

nejkratší vrátí se naši milení z bojiště, kteří naší zi dárci také vystupovali čestně studující zdejšího 
pomoci budou potřebovati. gymnasia. Odvedli výnos ze dvou věnečků 1000 K 

Žádné násilí podobného druhu a od takových na akademický dům v Praze, sebrali od občanstva a 
lidí se na tobě více vykonávati nebude. Dnes musí se mezi sebou 400 K na moravskoslezské Národní di-
v každém ozvati cit svědomí, cit pro sebezachování vadlo, 100 K na dar k narozeninám Hviezdoslavo-
bližního, pro získání spokojeného klidu a pro zdravý vým, 160 K pro slezské děti a činnost takovou pro-
a šťastný vývin československého státu. Šetř, ničím jevovali i později. 
neplýtvej, všech nařízení Národního výboru buď 
poslušen, neboť co dnes dáváš, dáváš jen svým a dá-  
váš na oltář své nové osvobozené české vlasti.     Ž en s k ý pomocný spolek červeného kříže obno-
V Čáslavi dne 4. listopadu 1918. Za hospodářskou vil nyní po půlletní přestávce "Útulnu pro vojíny re-
radu Antonín Kropáček, předseda, za hospodářské konvalescenty". Ve čtvrtečních dýcháncích v Útul-
korporace Čeněk Vančura delegant Zemědělské ra- ně, umístěné v Sokolovně, při zábavě hudbou, zpě-
dy. vem apod… rozdávány buchtičky, káva, ovoce a jiné, 

 co dárci darovali. Dýchánky řídili kurát Svoboda, 
Dne 4. listopadu shromáždilo se žactvo gymna- nadporučík Suchomel a paní B. Kopecká. 

sia s celým profesorským sborem v kreslírně, kde o 
zřízení samostatného českého státu promluvili ře-
ditel gymnasia Alois Pokorný a profesor Václav  
Chabr. Na konec zazpívána národní hymna a píseň Zajímavé bylo pozorovati, jak v prvních dnech 
„Hej, Slované!“. svobody nápadně klesly ceny některých potřeb. 

Ještě nedávno se platila látka na mužský oděv až 
1600 K, nyní se platila po 300 - 400 K. Cukr klesl ze 

Radostné vzrušení v prvním štěstí mladé svo- 16 - 18 K na 6 - 8 K za kilogram, cívka nití z 20 - 25 K na 
body působilo také na zvýšenou akci ve prospěch 6 - 8 K, dámské látky zlevnily o polovinu, hedvábí až 

Rodičům a mistrům dána dne 2. listopadu vyhláška, dobročinných a národních účelů. Všude se množily o 500 %, boty o 200 %. Pokles cen však dlouho ne-
aby bděli nad kázní a mravností mládeže, která tolik dary a sbírky pro pozůstalé po padlých legionářích, trval, brzy následoval opět vzestup, zvláště u potra-
utrpěla válečnou dobou. na Ústřední Matici školskou, pro České srdce, Čer- vin. 

vený kříž a jiné. Spolky, korporace a zábavné 
podniky v místě i okolí vykazovaly velký počet přís-  

 Obchodníci zdejší byli vyzváni, aby veškeré pěvků. Naproti tomu bylo velikou úlevou, že přestal ná-
zboží - někde i zadržované - dávali ochotně a za Okresní výbor věnoval 200 000 K na budoucí silný válečný rekvisiční systém rakouský a rolnictvo 
přiměřenou cenu do prodeje. Důtklivé a významné školu zahradnickou, 5000 K pozůstalým po padlých se ochotněji podvolovalo zásobovací povinnosti. 
bylo upozornění ve vyhlášce: „Nadějeme se však, že       legionářích, 200 K na České učení pro politické vědy, Dodávek z venkova přibývalo. 
v poslední chvíli budou litovati svých poklesků a jich 200 K na Husův lidovýchovný základ, odebráno 50 
více opakovati nebudou , a že řada jejich novými losů Jedličkova ústavu pro zmrzačené v Praze. Na  
takovými hříšníky se nerozmnoží.“ Současně i hos- výlohy s úřadováním Národního výboru přispěno Městská rada a její odbor „Hospodářská rada“ 
podářské korporace vydaly provolání tohoto druhu. 1/2 % okresních přirážek, tj. 2686 K. Správa města a pracovaly stále pro zmírnění nedostatku potravin. 

správa okresu jako před válkou, ve válce, i nyní čas- Na Habersku bylo zakoupeno větší množství bram-
tými peněžitými dary podporovala veřejné účely. borů a prodávány spotřebitelům na náměstí 25 kg 

Zemědělcům našeho okresu! Dnem 28. října Na zřízení veřejné čítárny povolilo město 300 K. Me- na osobu. 
1918 Naplněny jsou naše největší národní ideály. 
Jařmo poroby, ponižování a utrpení, které nás 
rdousilo po celá tři století, rázem svrženo. Zač trpěli 
a umírali naši předkové, zač pracoval náš nesmrtel-
ný Masaryk - zač zalářováni naši velikáni Kramář, 
Klofáč, aj., zač s nevýslovnou tělesní i duševní 
energií pracoval československý svaz na radě říšské 
s poslancem Staňkem, Tusarem a Habrmanem v če-
le, zač v bezpříkladných bojích umírali naši legionáři 
- nad tím vysloven jest nyní rozsudek: "Jsme svoji - 
jsme svobodni!" Nebylo snad ani našim předkům 
tak za doby roboty, jako bylo nám za doby režimu 
Stürkovy - Seidlerovy - Husárkovy - v době rekvisic. 
Našlo se hodně rabů, kteří způsobem drastickým tu 
přímo karabáčnickým prováděli rekvisice, kde 
mnohý z nich přímo drancoval obydlí malého i vět-
šího našeho zemědělce a dle toho také dnes naše 
sýpky i chlévy vypadají! Trpěli jsme stále a nyní na-
dešla chvíle osvobození. Přeradostným tímto 
okamžikem nastávají nám nová práva, avšak též i 
jiné povinnosti. V přechodné této době pohlíží však 
celý svět na nás - zemědělští přátelé! Uvědom si 
každý, že jsi živitelem všech vrstev ostatních a přičiň 
se, by nikde se neozvalo to slovo hlad, neboť v době 

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

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

LISTOPAD

Žižkovo náměstí
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...Manifestace měst i venkova na oslavu vzkří-
šení národa…

...Vyvážení potravin zakázáno… školách…

...Návrat vojínů z Uher do Čáslavě. Slavnostní 
uvítání…

...Oslava samostatnosti v kostele…

...Sbírky pro pozůstalé po legionářích…

...Národní výbor přeměněn na Okresní národní 
výbor…

...Slavnosti výročí bělohorské bitvy konány ve 

šikoval vozy a bil cepy do našich odvěkých nepřátel. 
Zde u jeho nohou složme slib, že chceme milovati 
svůj národ, že chceme pracovati k jeho zdaru a síle, 
že splníme jednou úkoly, které nám ukládá veliká 
minulost, šťastná přítomnost i bohatá a slavná bu-
doucnost. Řekněte všichni, že slibujete!" Na to hro-
mové „Slibujeme!“ rozlehlo se třikrát náměstím. 
Shromáždění zazpívalo společně „Hej, Slované!“, 
načež průvod dětí se odebral ke škole, kde byl zavě-
šen znak československých legií. 

 
V neděli 10. listopadu t.r. uspořádána mani-

festace na oslavu vzkříšení národa, která byla mo-
hutným projevem venkovského i městského oby-
vatelstva jako v náhradu za to, že 29. října nebylo 
možno včas venkovské obce uvědomiti. Manifestaci 
pořádaly organisace českých politických stran. 
Účastníci, seřazení v průvod u pošty, prošli městem, 
aby před radnicí v mohutném národním shromáž-
dění manifestovali. Mezi jednotlivými čísly progra-
mu zařazeny recitace a zpěvy. Účastníky, asi na osm   
tisíc lidí, pozdravil profesor Emanuel Pavelka a pro-Národní výbor učinil přísná opatření, aby neby- Dne 8. listopadu ve výročí bělohorské bitvy ko-
mluvil o těžkostech svobody získati a zachovati,       ly v Čech vyváženy zásoby obilí a jiných potřeb a naly se slavnosti ve všech školách, jako hold naší sa-
v minulé vládě plné lži a nenávisti. Vzpomenul vděč-hned v prvních dnech po převratu bylo zachyceno a mostatnosti. V ozdobené tělocvičně chlapecké ško-
ně zásluh našich buditelů a vítězství hrdinných du-zachráněno mnoho těchto potřeb před vývozem již ly byl v čele umístěn ověnčený obraz profesora T. G. 
chů Masaryka a českých legionářů. Dr. Franke z Pra-připraveným. Masaryka a zde při účasti četných hostí konána do-
hy objasnil rozdíl zápasů bělohorských a dnešních, jemná slavnost. Dítky zapěly písně, přednášely bás-
rozdíl odbojů šlechty a nynějšího boje světové de-ně, učitelka R. Müllerová ve svém proslovu vylíčila 
mokracie. Vyzýval k trpělivosti a věrnému semknutí  pohromu bělohorské bitvy pro český národ, ředitel-
k Národnímu výboru. Nadporučík Pekárek svým Nový radostný rozruch nastal, kdy kvapem se ka Božena Zelinková uvedla na paměť útisky našeho 
projevem vystihl vnitřní radost ze svobody a volné-blížil okamžik, v němž se k nám vraceli hrdinové, národa pod panstvím Habsburků, činnost prvních 
ho průchodu českého citu. Bratrům vojákům připo-kteří nasazovali životy za štěstí a budoucnost naší buditelů - vlastenců a utrpení našich vojínů ve svě-
menul strašné zprávy ze Slovenska a vyzval je, aby domoviny. Vraceli se vojíni 12. střeleckého pluku do tové válce. Vyložila i význam 28. října, činnost Ma-
opět nastoupili pod své prapory chrániti vlast proti Čáslavě na své staré bydliště. Již dne 1. listopadu sarykovu a jeho spolupracovníků, vyzývala k práci 
zločinnému vpádu Maďarů.1918 náhradní prapor 12. československého dělo- pro pořádek. 

Přiléhavou dojemnou báseň „Výkřik Slovenska“ střeleckého pluku Čáslav ve Velké Kanyži v Uhrách Na učitelském ústavu byla slavnost, sestávající   
přednesl sám autor geometr R. Schuster. Řečník za povolal volbou svých zástupců důstojnického sboru z pěveckých a deklamačních čísel, z proslovu profe-
agrární stranu vyzval zemědělce, aby se řídili hes-a mužstva v čelo téhož praporu majora Karla Čujana sora Jana Spáčila, který vylíčil třistaletou porobu 
lem Prokůpkovým: „Dokud u nás jediný je hladový , a složil přísahu Národnímu výboru Československé- českého národa, diagramem ztvárnil situaci bitvy 
dotud nesmí býti jediného do syta najedeného.“ho státu. Odpoledne 7. listopadu konečně náš pluk na Bílé Hoře a důrazně připomínal, abychom se ne-

dojel do vlastního domova. V den příjezdu nestačily dostali opět do chyb, které zavinily Bílou horu. Jmé-
 ulice zástupům občanstva, vítajícího náš pluk hned nem žactva byl vysloven projev pracovati v duchu 

Téhož dne 10. listopadu konány slavné služby u nádraží. Při zpěvu národních písní postupovalo tradic naší veliké minulosti. Chovanci a hospitantky 
Boží ve zdejším chrámu sv. Petra a Pavla na oslavu 840 mužů 12. střeleckého pluku v průvodu, vede- odevzdali sbírku 128 K na fond pro pozůstalé pad-
samostatnosti československého státu. Za zvuků ném Tělocvičnou jednotou Sokol z Čáslavě, Močo- lých legionářů. 
varhan hlaholila v kostele radostně naše národní vic, Vrdů, Potěh a Žlebů. Před radnicí pozdravil je Na gymnasiu zahájena slavnost Smetanovým 
hymna „Kde domov můj“.starosta města JUDr. Jan Zimmer. Vzpomenul zásluh sborem „Věno“. Profesor Karel Fikerle přednášel o 

Masarykových, Benešových, Štefánikových, Kramá- vzniku a hrozných následcích bitvy na Bílé hoře. Po 
 řových, Klofáčových a jiných, jimž provolána sláva přednášce následovaly recitace příležitostných bás-

Pro pozůstalé po legionářích vykonány sbírky: jako i při vzpomínce na presidenta Wilsona a gene- ní a pěvecké sbory. 
Obchodní gremium 2264 K, Spořitelna 2000 K, Zá-rála Foche. Starosta Sokola MUDr. Karel Tesař ve Po vnitřních školních slavnostech shromáždilo 
ložna 2000 K, Plynárenský a elektrárenský podnik svém proslovu prohlásil, že vojín a sokol jsou jedno se žactvo všech zdejších škol na náměstí, kde byl 
1000 K, Karel Zástěra 500 K, a t.d. Sbírky, k nimž dále tělo, a že jsou ochotni nasaditi všecky své síly na ob- uspořádán slavnostní průvod k Žižkovu pomníku.       
přispívali mnozí jednotlivci, vynesly do 12. listopa-hájení státu. V čele mohutného průvodu byl nesen prapor, na 
du 12 983 K a bylo v nich pokračováno. Jménem Národního výboru promluvil Dr. Fr. žerdích neseny znaky zemí slovanských, dále četné 

Trnka s prosbou, aby se ideály dosažené hned z po- standardy s vlasteneckými nápisy a také znak česko-
čátku nezhroutily a vyzval ku slibu klidné a úporné slovenských legií. 

 práce. Následovala mohutná svorná odpověď: „Sli- Žáci měli v rukou praporečky ve slovanských 
Místní Národní výbor, ustavený 31. října, složil bujeme!“ Učitel Zdeněk Stehlík v ohnivém proslovu barvách, což dodávalo průvodu malebného vzhle-

dne 11. listopadu své funkce, aby byl znovu ustaven zdůrazňoval a vyzdvihoval národní ideály. Sbor pěv- du.
„Okresní národní výbor“ jako rozšířený místní výbor ců řízením profesora Jana Spáčila přednesl píseň  U pomníku zapěli studenti gymnasia chorál 
národní. Toho dne dostavili se za stranu agrární R. „Věno“. Jménem pluku promluvil nadporučík Peká- „Kdo jste boží bojovníci“, přednesena báseň „Osvo-
Dvořáček z Krchleb, V. Havelka z Ronova, Ant. Kro-rek. Děkoval za uvítání a připomenul přísahy vojínů bozenému národu“ a žákyně M. Zahradníková nás-
páček z Hostovlic, Jan Novák z Močovic, Čeněk Van-ve Velké Kanyži dne 1. listopadu t.r. Uvítání skonče- ledně promluvila: "Milé družky a druhové! Právě 
čura z Doních Bučic, V. Zahradník z Čáslavě, za čes-no provoláním slávy 12. střeleckému pluku a byl nám ve škole vyložen význam dnů, které nyní 
kou státoprávní demokracii Ot. Černý, Jos. Lobeč, J. zpěvem „Kde domov můj“ a „Hej, Slované!“ Řady prožíváme, význam svobody. Pamatujme na 28. ří-
Procházka, Vl. Příborský, K. Vlček, JUDr. Jan Zimmer, obecenstva doprovodily vojíny až do kasáren. jen, pamatujme Masaryka, Wilsona, národa fran-
za stranu Českou socialistickou Lud. Kafka, Jos. Ma-couzského, ctěme mučednictví našich legií! Pohléd-
jor, Rud. Paďouk, Karel Pošva, Ferd. Prášek, Dr. Fr. něte vzhůru k našemu slepému reku Žižkovi, který 

Gymnázium
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Trnka, za Jednotu Sokol MUDr. K. Tesař. Po výměně pod svým dřívějším názvem „Pravda“, který byl  D a lš í  ú p is y ze všech vrstev občanstva dosahovaly 
názoru zúčastněných zvoleni: za předsedu Okresní- v době války pro podezření z neloyalnosti zastaven, vysokého čísla. 
ho národního výboru Václav Havelka z Ronova, za ale přec hned dále po dva roky vycházel pod 
místopředsedy Jos. Lobeč, Dr. Fr. Trnka a Václav názvem „Čáslavský kraj“. Jak psala „Pravda“, to ten-
Zahradník, za jednatele Otakar Černý, a Karel Pošva, krát osvětlila nejlépe slova josefovského auditora, Dne 23. a 24. listopadu sehráli zdejší ochotníci 
za pokladníka Rudolf Paďouk. Úřadovalo se denně který dříve při výslechu redaktorů naznačil, že v do- třikrát Jiráskovu divadelní hru Lucerna.
od 8 do 12 a od 2 do 6 hodin. bě války byla čáslavská „Pravda“ jedním z nejnebez-

Vyřizovány ihned stížnosti na předražování, za- pečnějších listů, protože propašovala censurou ale-  
hájena akce o dodávkách bramborů a obilí, jednáno gorické články, jež potom ostatní listy otiskovaly ja- Dne 25. listopadu t.r. složilo slib svobodnému 
o potřebách dodávky uhlí atd. ko censurované. státu československému četnictvo čáslavského 

okresu za přítomnosti četnického nadporučíka Zbo-
řila z Králového Hradce a před deputací Okresního 
národního výboru čáslavského. 

 
Duch národního nadšení a skutečné demokra-

cie vanul také při přísaze a odevzdání praporu          
1. pochodové setnině bývalého 12. střeleckého plu-
ku v Čáslavi, která odcházela na Těšínsko a na Slo-
vensko. Dne 30. listopadu se shromáždila posádka 
před městskou radnicí, kde v zastoupení ministra    
V. Klofáče přijal hlášení Ferdinand Prášek. Hlášení 
se vykonalo za zvuků hymny „Kde domov můj“. 

 
Poté vzletnou řečí slečny Zimmerové odevzdán 

vojínům prapor, který darovaly paní a dívky čáslavs-
ké. Jeden důstojník a jeden muž děkovali jménem 
pochodové setniny. Praporník Kříž v delším proslo-
vu vylíčil všecka ta utrpení vojínů a občanstva po 
dnešní dny a vlasteneckými slovy poukázal na výz-
nam událostí v této době, kdy je skládána vojenská 
přísaha. Potom četl pro naši národní obranu přede- 
psanou přísahu, kterou všichni zakončili provolá- Převratem se uvolnilo práci spisovatelů, uči-
ním: „Tak přísaháme!“ Zástupce ministra Ferdinand Dne 14. listopadu 1918 v první schůzi Národní- telstva i všech kulturních pracovníků. Mohli nyní 
Prášek zdůraznil povinnost a postavení národní ho shromáždění v Praze prohlášen náš stát Česko- psáti, mluviti a jednati podle vlasteneckých citů a 
obrany k naší mladé republice. Za městskou radu se slovenskou republikou a prvním prezidentem zvo- hlásati pravdu, dříve utlačovanou.
loučil s pochodovou setninou starosta Dr. Jan Zim-len T. G. Masaryk. 
mer. Slavnost končila zpěvem „Kde domov můj?“ a V čisté radosti mladé svobody v republice, jako  
„Hej, Slované!“ Při slavnosti účinkovala vojenská odevšad, tak i v místních novinách a ve schůzích Lípy, vsazené roku 1917 za Rusalkou na pa-
hudba z Kutné Hory. Vojíni 1. setniny zažili pak všec-zdejších organizací zaznívaly hlasy volající po svor- mátku nastoupení na trůn císaře Karla a císařovny 
ky strasti na Těšínsku, na Slovensku a konečně pak    nosti, obětavé práci pro štěstí a rozkvět národa: „Ži- Zity byly po převratě odstraněny. 
v pohraniční službě v Torně, kde si zřídili knihovnu a vot poctivě demokratický za stejných práv a povin-
čítárnu. ností musí smazati rozdíly stavovské, musí býti ve 

všem sociálně spravedlivý!“  
 V prvních dnech listopadových projížděli čás-

Podplukovník 12. střeleckého pluku v Čáslavi  lavským nádražím vojíni i jiných pluků. Jednoho dne 
František Cibulka byl jmenován místním velitelem Avšak přece záhy působily rušivě neblahé ná- došla Dru. Janu Zimmerovi telefonická zpráva od 
posádky ve Velké Praze. V Čáslavi působil po 18 roků sledky dlouhé válečné doby. Nesmírnou drahotou velitele české armády Dra Scheinera z Prahy, že bu-
a těšil se všeobecné vážnosti. V Praze zemřel za 4 životních potřeb v době války nastalo na jedné stra- de ráno projížděti Čáslaví liberecký pluk, a že se má 
týdny (dne 18. ledna 1919).ně - a to ve velké většině - bolestné zchudnutí, což zdejší velitel postarati o odzbrojení onoho pluku. 

posilovalo i nyní třídní nenávist a zasahovalo všude Toho dne časně ráno přijel sem za tou příčinou 
...pokračování v příštím vydání ČN...velmi nepříznivě do budoucí toužebně volané svor- také z Kutné Hory oddíl strojních pušek a na nádraží 

Zdroj: Kronika města Čáslavi - 1918nosti politických stran. se dostavili kapitán Kubašta a velitel rumunského 
oddělení s vojenskými oddíly. Strojní pušky byly 

 Nastala i ohromná umístěny u přejezdu dráhy u pily Fendrychovy smě-
horečná spolupráce proti nepořádkům v demokra- rem proti vlaku, který přijížděl od Golčova Jeníkova. 
tizované armádě. K práci nebylo možno sehnati Ostatní vojsko postaveno do půlkruhu a namířilo 
dostatek mužů, do strážné roty se přihlásilo jen má- pušky proti přijíždějícímu vlaku. Vážně se očekával 
lo vojínů a do vojska vnášen bolševismus. Někteří nebezpečný odpor vojínů ve vlaku, jenže s překva-
vojíni docela hrubě odpovídali důstojníkům, ne- pením se zjistilo, že pluk nic nemá, protože byl úpl-
pozdravovali jich, považujíce je za sobě rovné a t.d. ně odzbrojen ve Štýrském Hradci. 
Vedle vlasteneckých lidí poctivě pracujících byly tu i 
hyeny, které by byly rozkradly, co se dalo odnésti.  

Nastala těžká doba úsilné práce o nové vojen- Když předsednictvo Národního výboru v Praze 
ské organizaci. Major Čujan vyzval všechny přísluš- vyhlásilo dne 18. listopadu t. r. půjčku Národní svo-
níky střeleckého pluku č. 12, aby se dostavili k své- body, upsala hned městská spořitelna jeden milion 
mu pluku do kasáren. korun a úspory jednotlivců v témž ústavu dosáhly 

Časopis „Pravda“ obnoven… Ode dne 15. listo- výše půl milionu korun. Záložna hospodářská upsa-
padu počal opět vycházeti místní časopis, týdeník, la také jeden milion a okresní výbor 150 000 korun. 

...Divadlo… 

...Četnictvo složilo slib…

...Vojíni odcházeli na obranu Těšínska a Slovens-
ka…

...Paní a dívky darovaly vojínům prapor…

...Prohlášení republiky a za prvního prezidenta ...Vlastenecká práce byla nyní volna…
T. G. Masaryk…

...Lípy císařské na Rusalce odstraněny…

...Odzbrojování jiných pluků při jízdě přes 
Čáslav…

...Cibulka Frant. velitelem v Praze…

...Svornost stran rušena třídní nenávistí…

...Nekázeň v armádě…

...Půjčka "Národní svobody"…

Kasárna Prokopa Holého

Pomník maršála Fosche (2007)
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O tom jaké to je vycestovat, začínat a žít v jiné zemi 
jsme si povídali s Ilonou Nezbedovou, která se do 
rodné Čáslavi vrátila z Anglie, kde strávila 5 let. Byly 
to roky zlé nebo dobré? Tento příběh může být in-
spirací. Doufám, že někomu dodá odvahu vydat se 
do světa na zkušenou a mnohým třeba zase chuť 
vrátit se zpátky…

Co tě přivedlo do Anglie? A pak se Zlaté české ručičky vydaly 
dobývat svět. 

Co z toho se naplnilo? 

Splnila sis svůj sen naučit se něco no-
vého, netradičního, čuchnout k něčemu 
úplně jinému? 

Takže okolí tě podporovalo, i když jsi byla z jiné 
země?

Přiblížíš nám soutěž L'Oreal Colour Trophy? 

A co je to ten barber shop? 
Ty jsi ale dáreček…

Zpátky k břitvě. Co tě přivedlo k tak neobvyklé 
Proč jsi nešla s dobou a nepojmenovala svoje metodě? 

Postup do regionálního kola takové prestižní holičství barber shop?
soutěže v cizí zemi se dá považovat za úspěch. Je to 
tvůj první? 

Opalování uší? Tím se uši krátí nebo kroutí? 

A máš v záloze ještě jiné speciality? 

Proč Čáslav?

Vidím tady hot towel, takže přece jen nějaké 
anglicismy? 

Říkala jsi, že se vrátíš až budeš všechno umět. Jsi 
zpět, znamená to, že tvé učení je u konce?

A předčí žák mistra? 
Co tě na chlapech 

baví? 

dých kadeřníků. V návaznosti na tento 
titul jsem získala ocenění Zlaté ručičky 
udělované talentovaným dětem z učňov-
ských oborů. To jsem byla ještě ve škole a 
měla jsem úžasnou paní mistrovou, která 
mě podporovala a moje vlohy pro stříhá-
ní dále rozvíjela. 

Nabrání zkušeností, naučit se jazyk, změnit pro-
středí. Nebylo to hned. Myšlenka vycesto-

vat ve mně nějakou chvíli zrála. Odjezd 
Všechno nad očekávání. Musím však přiznat, že pro mne znamenal opuštění mnohého: 

začínat v jiné zemi je těžké. V mém případě jsem zavedené kadeřnické praxe, rodiny a přá-
měla velký jazykový blok, styděla jsem se mluvit, tel. Rovnal se skoku do neznáma. Nelituji 
nevěřila jsem si. Ale rozmluvit jsem se nakonec mu- svého rozhodnutí. Podpořil mě v něm 
sela. První půlrok byl krušný, mockrát jsem se chtěla přítel, který vyrazil se mnou. Bylo nám 21 
vrátit. Ovšem v prvním salonu, kde jsem se zase do- a 24 let.
stala ke stříhání, které mi už fakt chybělo, jsem na-
brala novou motivaci. Kolegyně ze salonu mě při-
hlásily do L'Oreal Colour Trophy v kategorii Men's 
Image Award - pánský sestřih. Porota mou práci Splnila. A to hodně. Před odjezdem 
vybrala a já dostala možnost reprezentovat salon na do Británie jsem k pánskému kadeřnictví 
regionální úrovni. Nadšení kolegyň a zákazníků bylo netíhla. V Anglii jsem narazila na turecké 
velké a moje chuť do práce o to větší. pojetí pánského holičství. To mě úplně 

ohromilo a to jsem se chtěla naučit. Před-
sevzala jsem si, že se nevrátím domů dřív, dokud v Krátké střihy typu fade – vyholení doztracena, 

Určitě. Anglie ke mně byla velmi vstřícná. tom nebudu stejně dobrá a zručná jako moji učitelé, kde se ke slovu dostane břitva. Nejvíc si užívám ne-
tradiční pánští lazebníci. Pracovala jsem postupně v jisté až vyděšené výrazy zákazníků, když břitvu chys-

Jedná se o nejdéle běžící kadeřnickou soutěž. několika barber shopech, kde jsem koukala pod ru- tám k práci, protože z hygienického hlediska použí-
Pořádá se v zemích, kde má L'Oreal obchodní za- ce z mého pohledu opravdovým mistrům svého vám jednorázové žiletky. To potom ty vylekané po-
stoupení. Již jen přizvání je pro kadeřníka velkým oboru. hledy uklidním větou: „Moc se nehýbejte, dělám to 
úspěchem, obzvláště na britské scéně, kde soutěž poprvé.“
začínala a konkurence je zde opravdu velká. Účast   Doslovný anglický překlad zní holičský obchod, 
s sebou nese zkušenosti, seznámení se s talentova- jedná se však o pánské holičství, ne o prodej kadeř- V kadeřáku musí být sranda.
nými lidmi, inspiraci a motivaci se neustále zlepšo- nických potřeb. 
vat. 

Břitva pro mě byla výzva. Umět ji ovládat jsem 
V Anglii jsou barbershopy hodně rozšířené, péčí se naučila v tureckém holičství. Později se přidalo 

o muže jsou vyhlášení především Turci. Ale teď jsem opalování uší.
Mým prvním velkým úspěchem byl titul mistry- v Česku a chci nazývat věci česky, podtext Salonu 

ně ČR v dámském sestřihu. Jedná se o soutěž mla- Ilaip je „Holičství dnešních gentlemanů“. Přijde mi Ani jedno, ani druhé. Touto metodou dojde k 
to jako nejpřesnější po- odstranění drobných jemných chloupků na uších, ty 
pis služeb, které chci se normálně upálí. Co se nespálí, to se vytrhne. 
poskytovat. Název ILAIP Efekt je trvalejší než u holení.
– je zkratka mého jmé-
na a budoucího příjme- Trhání obočí arabským způsobem, kdy úprava 
ní – Ilona Ipserová. obočí je rychlá a téměř bezbolestná. Klient se na 

křesle netrápí ani půl minuty. Je to opravdu rychlov-
V Praze se pánské ka. 

holičství trendy zvané 
barber shop rozjelo tak 
5 let zpátky, větší města Je to název celé procedury. Horký ručník se při-
se pomalu přidávala a kládá na velmi tvrdé vousy a pomáhá je změkčit. 
nyní je řada na těch ma- Nebo ho lze použít na závěr na uklidnění pleti a uza-
lých a milých, jako je vření pórů. Je to součást prevence vyrážek po hole-
Čáslav. Tady jsem se ní, které se na určitých typech pleti mohou objevo-
narodila, tady bych chtě- vat a pro muže jsou nepříjemné.
la pečovat o mužský 
vzhled a držet krok s 
dobou. To, co se tady Učení rozhodně u konce není, dál se chci vzdělá-
stříhá teď, v Anglii byl vat a rozvíjet pomocí workshopů a kadeřnických 
hit předloni. Tuhle časo- školení. Vždyť jít s dobou je základ, být však o kou-
vou propast prostě mu- sek napřed je předpoklad pro nejlepší servis zákaz-
síme postupně umazá- níkovi.
vat. 

To se přijďte přesvědčit na vlastní kůži…..
                             Jana Malá, foto: archiv Salon Ilaip

DOBŘÍ HOLUBI SE VRACEJÍ 

Ilona Nezbedová
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V listopadu do společenského sálu hotelu Grand 
dorazí hned dvě špičky české hudební scény. Řeč je 
o kapelách Mňága a Žďorp v čele s Petrem Fialou a 
Vypsaná Fixa s frontmanem Michalem „Márdi” Ma-
redou. Obě party vyráží na společné turné s ná-
zvem TugedrTůr a na čáslavské fanoušky nezapo-
menou 23. listopadu. Čekání na tuto koncertní udá-
lost si můžete zkrátit přečtením rozhovorů s oběma 
zmiňovanými zpěváky.    

Petře, 

Co plánujete s kapelou v příštím roce?

TugedrTůr, v jehož rámci se zastavíte        
v Čáslavi, s Fixou nejedete poprvé. Jsou vaše spo-

Márdi, pokud se nepletu, narodil ses v Čáslavi. 
lečné koncertní šňůry hodně divoké?

Máš na Čáslav nějaké vzpomínky?

Máte na tyto koncerty připravené něco speciál-
ního? 

Koncem prázdnin vyšla píseň Bublina napsaná Byl jsi někdy s kapelou nebo osobně v Čáslavi?
pro kompilaci Létající peřina, která má zpříjemnit 
pobyt dětským pacientům v nemocnicích. Můžeš 

K Fixe patří divočejší koncerty a to kolikrát i        ve zkratce říci, o čem konkrétně je?
v případě, kdy hrajete na španělky. Přesto se jistě 

Začátky Mňagy a Žďorp se datují do roku 1987. 
stalo, že publikum na vašem koncertě jen tak postá-

Za tu dobu se vám podařilo vydat 16 studiových alb 
valo po celou dobu vystoupení a nepohnulo se ani 

a odehrát nespočet koncertů. Ještě vás to baví? 
například při písni Lunapark. Jak takové koncerty 
vnímáš?  

Píseň Bublina není tvůj jediný počin, který míří 
přímo k dětským posluchačům. Mimo jiné si s bube-Bez které písničky by vás publikum nepustilo     
níkem Pítrsem dal dohromady kapelu Mixle             z pódia?
v Piksle, která má na svém kontě dvě alba plná písní 
jako je třeba Skákal pes, Prší prší nebo Holka mod-
rooká ...Není žádným tajemstvím, že jsi nějaký čas pobý-

val v psychiatrické léčebně. Jaké mělo toto období 
vliv na vývoj kapely?

Na vašich koncer-
tech můžeme potkat 
rodiče, kteří zpovzdálí 
jedním okem sledují 
své dospívající děti tan-
čící o pár metrů před 
nimi, přesně jako oni Můžeš závěrem zmínit něco o nejbližších plá-
na vašich koncertech v nech Fixy?
devadesátých letech. 
Jak si myslíš nebo jak by 
sis přál, aby vaše kon-
certy vypadaly za deset 
let?

hrozný věci, který jsem tam zažil. A kapela vznikla 
měsíc po mým návratu, když jsem si na jedné pařbě 
brnkal akordy, které mě v blázinci napadly, a náš 
budoucí bubeník řekl: To není blbý, co s tím udělá-
me?

Koncem ledna pojedeme hrát do Austrálie, do 
Sydney a Melbourne. V květnu nahrajeme novou 
desku, kterou vydáme na podzim. Mezitím koncer-
ty a koncerty a koncerty. Skvělej život, k....drát! 

Obě kapely se snaží odehrát co nejvíc živých 
Nepleteš se. Je to tak. V Čáslavi byl totiž v po-

koncertů, navázat kontakt s diváky a na chvíli se spo-
rodnici primář Mlčoch a to byl dobrý doktor porod-

lečně ocitnout v paralelním světě, tak doufám, že 
ník a tak mě tam moje máma jela přivést na svět. dávno jsem četl deník Roberta Smithe z kapely The mohu říci, že jo. Těšíme se na to moc!
Předchozí mámin porod se totiž v pardubický po- Cure, ve kterým psal, že jejich fanoušci přivádějí na 
rodnici nepovedl a tak naše rodina hledala jiný mís- koncerty svoje děti a že je to skvělý. Přišlo mi to 
to, kde by to klaplo. A tak jsem se narodil v Čáslavi. zvláštní a nedokázal jsem si moc představit, že to Osvěžili jsme si dvě fixí písničky, ty zahrajeme 
Jediná vzpomínka, kterou na to mám, je starý prou- bude probíhat i u nás. Teď s odstupem času si mys-určitě, a je taky dost možný, že ještě něco vymyslí-
těný košík, v kterým mě přivezli. Máma ho má po- lím, že je to vlastně ta největší pocta, která se ti mů-me dohromady. Občas se taky semele něco spon-
řád doma. V Čáslavi se pak ještě narodil i můj brá- že stát. Když tvůj fanoušek přivede na tvůj koncert tánního a nepřipraveného přímo během vystoupe-
cha. Žádný další vzpomínky nemám, ale i tak mám  to nejdražší, co má, tak ti dává najevo, že tvoje hud-ní, což mám moc rád, protože jinak je život připra-
k tomuhle městu určitý vztah a vždycky, když tudy ba pro něj něco znamená.    vený až až. 
projíždím, tak mám zvláštní pocit. Je to prostě mís-
to, kde jsem spatřil světlo světa a jiný to být nemů-

Myslím, že v Čáslavi budeme hrát úplně poprvé. 
že.

Akorát vím, že se zde narodil Miloš Forman, takže 
 spousta plusových bodů! 

Píseň Bublina vznikla na základě toho, že jsem si 
vzpomněl, jak mi bylo pět, byly vánoce a já dostal 
spálu a musel jsem do nemocnice. Bylo to fakt hroz-
ný. Dodnes si pamatuji na ten pocit, kdy jsem už  Baví nás to stále velice, protože si děláme, co 
tušil, že si mě tam nechají a všichni kolem včetně chceme a co nás baví a naše fanoušky taky. Vlastně 

Dřív jsem si myslel, že když lidi netančí, tak to mámy mlčeli a pak najednou přišla sestra, měla v se nám stal největší koníček prací. Velice si toho 
není moc dobrý koncert. Postupem času jsem to ruce pyžamo a bylo to jasný. vážíme. A pořád se na něco těšíme, třeba až bude 
přehodnotil, protože i v tak malý zemi jako je Česká 

pátek a sejdeme se u dodávky. 
republika platí: ,jinej kraj-jinej mrav’. Na severní 
Moravě je jiný kotel než na Šumavě. Hráli jsme i cel-
kem dost po světě a když jsme třeba byli v Japonsku, 

Asi Made in Valmez, Hodinový hotel, Měsíc, Ne, 
tak nás sledoval japonský dav absolutně nehnutě s 

teď ne, Písnička pro tebe, Spaste svoje duše….
největší intenzívní pozorností. Nikdo nepohnul ani 
prstem. Nevěděl jsem, co si mám myslet a říkal jsem Tuhle partu jsme založili kvůli vlastním dětem, 
si, že naše podivínská parta zpívající neznámou hat- které chodily do školky a my jsme chtěli, aby dostaly 
matilkou asi moc dobře nedopadne. Skončili jsme    místo polotrapnýho chlapa s ponožkami na ruce, No, bylo to ještě za komoušů, kdy mi prostě při-
k našemu obrovskému překvapení, závěrem pro- který chce stovku za každý dítě, jinou - kvalitní zába-šlo správnější nechat se na dva měsíce zavřít do blá-
běhly neuvěřitelný ovace a Tokio bylo pár vteřin vu. Tak jsme v Pardubicích oslovili další dva podob-zince, aby se pak báli dát mi do ruky flintu. Nenávi-
naše, prodali jsme spoustu našich věcí a CD. Cítili ně ,rozmnožený’ muzikanty Ondru Stiebera a Luká-děl jsem ten zkorumpovaný blbý režim ze všech sil. 
jsme se jako absolutní hvězdy. Pak nastoupila míst- še Zahradníka a vznikly Mixle v Piksle. Měl to být jen Měl jsem tam deník a napsal jsem tam docela dost 
ní parta a smetla nás. jeden koncert, ale když jsme to nacvičili a na děti to písniček, třeba Výhledově. Bylo to moc fajn, i ty 

neuvěřitelně zafungovalo, tak jsme si řekli, že to 
nahrajeme a přišel totální úspěch. Seznamujeme 
děti se zvukem, nástroji, projevem rockový kapely a 
učíme je, jak to chodí na koncertech, aby tam moh-
ly jít s rodiči a nemusely pomáhat babičce trhat ple-
vel na záhonku.

Teď jedeme s Mňágou sérii společných koncer-
tů. Zahrajeme i Čáslavi, tak jsem zvědavý, jak nás 
moje rodný město přivítá. Fixa v příštím roce oslaví 
neuvěřitelných 25 let, takže to samozřejmě neuvě-
řitelně oslavíme. A ještě k tomu vydáme novou 

Hlavně bych si přál, desku, na který teď pracujeme. Těším se na to.          
aby probíhaly. Kdysi   JN, foto: archiv Mňága a Žďorp, Vypsaná Fixa

MŇÁGA A ŽĎORP NEBO VYPSANÁ FIXA? 
 

Obě najednou v Grandu!

PETR FIALA: „Život je připravený až až.”
MÁRDI: „Když tvůj fanoušek přivede 

na tvůj koncert své dítě, je to ta největší pocta.”

zleva: Jiří Tibitanzl, Jaromír Mikel, Petr Fiala, Martin Knor, Marcel Gabriel, 
Petr Nekuža

Michal Márdi Mareda
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21. září tohoto roku se konaly v jihočeském městě 
Písku Dny české státnosti a setkání měst založených 
Přemyslem Otakarem II.  

Zástupci městského muzea a města Čáslav, se 
také tohoto setkání zúčastnili. Královské město Čás-
lav bylo založeno okolo poloviny 13. století Přemy-
slem Otakarem II. a je tedy právem zařazováno mezi 
tzv. Otakarova města. 

Spolek „ Města Otakarova “, si dal za cíl podporu 
historické paměti spojenou s osobností českého 
krále Přemysla Otakara II., rodu Přemyslovců a jimi 
založených měst. Naše město je také členem tohoto 
spolku. Spolek se zaměřuje na vytváření materiál-
ních, organizačních aktivit a pořádání kulturních ak-
cí propagujících jeho cíle.

 (více na www.mestaotakarova.cz).
V roce 2019 se v našem městě Čáslav uskuteční 

výstava, která představí životních osudy, vládnutí a 
odkaz Přemysla Otakar II., krále českého.              SD

NA NÁVŠTĚVĚ V PÍSKU 
- MĚSTĚ OTAKAROVĚ

Odbor školství, kultury a památkové péče 
Městského úřadu Čáslav informuje vlastníky 
nemovitostí o možnosti požádat o zařazení do 
Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón pro rok 
2019 s možností získat státní dotaci na obnovu ob-
jektů - kulturních památek, které se nacházejí na 
území Městské památkové zóny Čáslav a současně 
jsou zapsány ve Státním seznamu nemovitých kul-
turních památek ČR.

§14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů

c) stavební povolení, souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního záměru aj., vydané podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

d) rozpočet prací, které jsou předmětem 
záměru obnovy, rozčleněný na uznatelné a 
neuznatelné náklady

e) fotodokumentace současného technického 
Dotace je přísně účelová a může být poskytnuta stavu kulturní památky nebo jejích částí podle 

jen na úhradu prací zabezpečujících uchování druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže záměr 
souhrnné památkové hodnoty kulturní památky obnovy 
(repase, restaurování), nikoli na modernizace a jiné Žádosti o zařazení do Programu regenerace 
práce, které nejsou pro uchování souhrnné městských památkových rezervací a městských 
památkové hodnoty kulturní památky nezbytné památkových zón pro rok 2019 je možno podávat 
(např. zateplování, vytápění, rozvody vody, kanali- osobně nebo poštou do podatelny Městského 
zace, nové typy oken a dveří, zřizování obytných úřadu Čáslav nejpozději do 9. 11. 2018.
podkroví apod.). Obnova kulturní památky musí 
být dostatečně připravena tak, aby mohla být v roce 
2019 včas zahájena a také ukončena. Vlastník se na 
obnově musí podílet minimálně 40% uznatelných 
nákladů pro příslušný rok.

K zařazení do Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových 
zón pro rok 2019 musí být doloženy tyto doklady:

a) žádost o individuální dotaci z rozpočtu města 
Čáslav

b) závazné stanovisko orgánu státní památkové 
péče k obnově kulturní památky podle ustanovení

STÁTNÍ DOTACE NA OBNOVU 
NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK

Mgr. Pavla Obořilová, 
MěÚ Čáslav,

odbor školství a kultury 
a památkové péče 
tel.: 327 300 135, 

e-mail: 
pavla.oborilova@meucaslav.cz 

Informace poskytuje: 
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V pátek 9. listopadu v 6.36 večer bude v komorním 
sále čáslavského Dusíkova divadla slavnostně 
zahájena první výstava letošní divadelní sezóny. 
Místní spolek Třiatřicet tentokrát v jejím rámci 
představí tvorbu významné současné fotografky 
Gabiny Fárové. Kurátorem je již tradičně pan Petr 
Svoboda, zakladatel a emeritní ředitel Galerie 
výtvarných umění v Mostě. 

FAMU. Školu však před dokončením studia opustila, vloni katalogem z čáslavské výstavy česko-
aby se mohla plně věnovat fotografování a práci v francouzského výtvarníka Miloslava Mouchy. 
družstvu Radost, které po 17. listopadu 1989 Poznámka: Organizátoři se omlouvají za 
založila se svými spolužáky Pavlem Nádvorníkem a opakovaný odklad termínu zahájení výstavy, 
Petrem Lukášem. Zde do roku 1991 vedla způsobený zpožděním prací Realitní a stavební 
stejnojmennou fotografickou agenturu a podílela společnosti s.r.o. na rekonstrukci Dusíkova divadla. 
se na vydávání kultovního časopis Post. Od roku 
1990 pracuje jako fotografka na volné noze, v letech 

Hlavními organizátory výstavy jsou Ing. David 1995 - 97 byla členkou volného sdružení 
Novák a Kamil Handlíř ze spolku Třiatřicet a Eva fotografů NOX, které dále tvořili Tono Stano, 
Albrechtová, ředitelka Dusíkova divadla. Akce se Vasil Stanko, Rudo Prekop, Miro Švolík, Kamil 
opět koná výhradně díky finanční podpoře ze strany Varga, Peter Župník a Ivan Pinkava. 
města Čáslavi, soukromých mecenášů a také firmy Režírovala videoklipy pro Dušana Vozáryho a 
HOKA; kromě ní nepřispěl na výstavu - jako obvykle skupiny Garáž či Půlnoc. 
- žádný jiný podnikatelský subjekt působící na Gabina Fárová fotografuje prakticky 
Čáslavsku. Vernisáž zahájí hudebním vystoupením výhradně na černobílý film středního a 
žačky místní Základní umělecké školy, úvodní projev velkého formátu, a to především akty a 
přednese senátor Ing. Jaromír Strnad, který celé portréty. První akt vytvořila ve svých čtrnácti 
události poskytl oficiální záštitu. letech; modelem jí tehdy stála její sestra 

Česká fotografka Gabina Fárová se narodila ve Isabela. Je autorkou množství fotografických 
znamení Berana, do rodiny výtvarníka Libora Fáry a řad a cyklů, mezi které patří například Cirkus 
historičky umění a signatářky Charty 77 Anny Humberto, Třídy, Praha (je děvka), řada aktů 
Fárové. Po studiu na Střední průmyslové škole Gabinetky, cyklus portrétů a aktů vězňů 
grafické (obor fotografie u Stanislava Boloňského) Valdický klášter, cyklus Kaleidoskop 
nebyla z politických důvodů přijata na vysokou kombinující  černobílou fotografi i  s 
školu a proto v letech 1982–1985 pracovala jako barevnou, série Povinná relaxace, soubor 
fotoreportérka v družstvu Fotografia Praha. České ateliéry, cyklus Manévry a další. Její 
Současně si rok přivydělávala jako externí dílo je zastoupeno ve významných galeriích a 
manekýnka pro Ústav bytové a oděvní kultury a soukromých sbírkách v Čechách i v zahraničí. 
stála modelem několika významným fotografům, k Výstava nazvaná ŹENA-OBRAZ-AKT 
nimž patřili například Jan Saudek, Tono Stano, Taras potrvá do 31. ledna 2019 a bude z ní vydán 
Kuščinský či Helmuth Newton. V letech 1986–1990 obsáhlý katalog coby druhý svazek edice 
studovala obor umělecké fotografie na pražské uměleckých publikací Picturis, zahájené 

Ing. David Novák 
předseda spolku Třiatřicet 

GABINA FÁROVÁ PŘEDSTAVÍ SVOU TVORBU V ČÁSLAVSKÉM DUSÍKOVĚ DIVADLE 



V prostorách, kde se dříve nacházelo Fitness Paty a 
poté T.B.D. art school z. s., tedy v ulici Pazderského, 
bylo začátkem října otevřeno nové fitness centrum, 
které nese název Potírna a prezentuje se jako „Tak 
trochu jiný fitko.” V čem? Na to jsme se zeptali pro-
vozovatele Potírny Luboše Lhoty.

První co lidé uvidí po vkročení na webové strán-
ky Potírny je věta: „Tak trochu jiný fitko.” V čem je 
Vaše fitness jiné? 

Můžete si všimnout, že v hlavní hale nemáme 
zrcadla. Chtěli bychom se především odlišit od kla-
sických posiloven založených na zvedání činek a 
následném prohlížení se v zrcadle. Činkárna je zde 
samozřejmě k dispozici také, ale naší hlavní myšlen-
kou bylo vybudování kryté workoutové dráhy a mís-
ta poskytujícího ideální podmínky pro CrossFit. 

né. Chtěl jsem vybudovat zastřešenou dráhu po-
dobného typu, kterou budou moci zájemci využívat 
za každého počasí. Obecně můžeme nejčastěji vidět klasické chyby 

ve všech třech fázích tréninku, tedy vlastně jen v té 
druhé, protože o první a třetí nemají začátečníci 

Ano, především bych ale v souvislosti s dětmi často ani potuchy. 
rád zmínil, že vedle jednotlivých lekcí vyhrazených Teď nemluvím o samotné technice cvičení, ale   
pouze dětem chceme, aby třeba hodiny zmiňova- v první řadě o základním zahřátí se před stěžejními 
ného CrossFitu nebo workoutu spojovaly všechny cviky. Proto máme k dispozici například veslici, kde 
věkové kategorie. Na lekcích by se při společném uvedete do pohybu spoustu svalů v těle a připravíte 
cvičení měli potkávat rodiče se svými dětmi. Vez- je na to, že se bude v následujících minutách něco 
měte si, že obyčejný kotoul vpřed nedokáží leckteří dít. 
dospělí. My bychom rádi docílili toho, aby kotoul Poté se dostáváme k hlavnímu posilování, kde si 
zvládly děti, a především, aby jim šli příkladem prá- lidé začnou nakládat více než na co je připravené 
vě jejich rodiče. Zkrátka chceme, aby si dítě vážilo jejich tělo. Ničí si tak klouby, páteř a cvičením si cel-
rodiče za to, co dokáže a naopak, aby byl rodič hrdý kově spíše ubližují. 

Potírna je místo, které je otevřené všem, kteří na desetileté dítě za to, že zvládne to co on v dospě- Závěrem nesmí chybět protažení celého těla. 
mají čistou radost z pohybu a rádi cvičí nebo chtějí losti.
začít cvičit především pro svůj vlastní pocit a zdraví.

 Workout povede Lukáš Novák, vicemistr Evro-
py v OCR, což je jeden z extrémních závodů typu 

Jedná se o intenzivní funkční trénink zaměřený Spartan Race. Také díky němu na naší dráze v říjnu 
na celé tělo, který využívají například profesionální proběhla příprava závodníků na mistrovství světa   
vojáci na misích. Lekce trvají 45 minut nebo 90 mi- v tomto překážkovém závodě. 
nut pod vedením zkušené lektorky CrossFitu Roma- Dále za CrossFit jsem již zmiňoval zkušenou Ro-
ny Vášové. Bez jediné činky Vám tyto lekce zpevní manu Vášovou. Jumping mají na starosti výborné 
hluboký svalový systém celého těla. lektorky z Kolína Barbora Pidaničová a Zuzana Chlu-

pová a třeba na hodinách pilates a spinningu potká-
te Hanku Zemanovou.    

Pro začínající sportovce jsou samozřejmě hodi-
ny, a to nejen CrossFitu, uzpůsobeny. Trenéři nej-
prve u každého zájemce provedou diagnostiku fy-
zické zdatnosti a poté s ním na základě těchto vý-
sledků budou dále pracovat. Dveře máme otevřené Stále se vyvíjí směrem 
každému bez ohledu na fyzičku a věk, ale na druhou k posilování s vlastní vahou 
stranu je také pochopitelně potřeba počítat s tím, bez činek a složitých strojů. 
že začátky alespoň trochu bolet musí. Dnes se lidé snaží posílit 

především hluboké sval-
stvo, hlavně svalstvo zádo-

Pěkná workoutová dráha v Čáslavi je, ale s pří- vé a břišní. Podle mého 
chodem chladnějšího počasí bude její využívání názoru je to jenom dobře.
složitější, protože například při cvičení na mokrých 
nebo namrzlých konstrukcích je cvičení nebezpeč-

ní se začátečníky, kteří si řeknou, že instruktora        
k posilování nepotřebují?

Všiml jsem si, že nabídka lekcí je zaměřená  také 
na děti, pro které je připraven například Jumping ... 

Můžete jmenovitě zmínit některé z lektorů?
Co si laik může představit pod pojmem Cross-

Fit?

To zní jako bychom se bavili o tréninku pro zku-
šené sportovce. Začátečník asi druhý den sotva vyle-
ze z postele ...  Je to už tři roky, co        

v této budově začínalo prv-
ní fitko. Posunul se někam 
za takto relativně krátkou 
dobu svět fitness?  

Můžete více pohovořit o kryté workoutové drá-
ze? 

S jakými chybami se 
nejvíce setkáváte při cviče-

               JN

V ČÁSLAVI JE OTEVŘENA POTÍRNA, TAK TOCHU JINÝ FITKO

Léto jakoby vůbec neskončilo a v duchu teplého a získali žáci ZŠ Čáslav Masarykova ul., kterým chce-
slunečného počasí proběhly tradiční okresní atle- me tímto výčtem poděkovat za vzornou reprezen-
tické soutěže, tentokrát všechny v Kutné Hoře. Mno- taci školy.
ho medailí z nich se ale vezlo do Čáslavi a mnohé 

daleký), K. Vaňková (běh na 150 m), Babáková, Steh-
nová, Kopecká, Dočekalová (štafeta 4x60 m), K. 
Šimáčková (běh na 1500 m) a 4 bronzové: A. Doče-

Z okresní atletické olympiády jednotlivců při- kalová (běh na 60 m), O. Pospíšil (běh na 60 m pře-
vezli žáci celkem 23 me- kážek), K. Kulhavá (běh na 800m) a E. Hospodková 
da i l í  –  8  z latých:   (b ěh  n a  15 0 0 m ) .       
A. Dočekalová (běh na Úspěchy slavila i družstva přípravky a mladších 
800 m), P. Hrubý (běh žáků při přespolním běhu. Přípravka dívky (Sosnov-
na 800 m), T. Stehnová cová, Rokosová, Dvořáčková, Labuťová, Žilková a 
(běh na 300 m), K.Vaň- Kořínková) a mladší chlapci ( Malina F., Hrubý, Ham-
ková (běh na 60 m), L. sa, Holý, Malina M. a Wolter)  přivezli stříbrné me-
Zdichynec ( běh na 60 daile. Družstva přípravky chlapců (Malina P., Kory-
m, 150 m, skok vysoký, čánek, Dušek, Bolech, Buřič a Štefek) a mladších 
skok daleký), 11 stříbr- dívek (Vaňková, Pelešková, Dočekalová, Kopecká, 
ných: K. Bělohlávková Stehnová a  Bruthansová) zvítězila a reprezentova-
(hod krik. míčkem),  T. la okres v krajském kole. V jednotlivcích  získali zlato 
Stehnová ( běh na 60 František Malina a Žofie Sosnovcová, stříbro Petr 
m), I. Babáková (běh na Hrubý a Vít Koryčánek a bronz Petr Malina. Obrov-
1500 m), T. Stehnová ským úspěchem byl bronz mladších dívek v kraj-
(běh na 150 m a skok ském kole.                                           ZŠ Masarykova

ZLATÉ BARVY PODZIMU
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V září roku 2018 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 37 dětí,           
z toho 7 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 10 místních 
občanů. Bylo uzavřeno 10 sňatků.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA LISTOPAD

V tomto roce uplynulo 33 let
co nás navždy opustil

drahý manžel, otec, dědeček

mjr. Ludvík Vlach

S láskou vzpomínají manželka, 
děti, vnoučata

Dne 1. listopadu 2018 uplyne 
sedm let od chvíle, 

kdy nás navždy opustil 
pan 

Ladislav Leška

S láskou stále vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinou.

Dne 1. listopadu 2018 uplyne 
5 let od chvíle, 

kdy nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička, prababička 

paní 

Ivonna Duchečková

Stále vzpomínají synové Ivo 
a František s rodinami

Kdo v srdci žije - neumírá...
Dne 29. 11. uplyne 

5 dlouhých a smutných let
od chvíle, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan 

Miroslav Vaniš
S láskou vzpomínají manželka, děti s rodinami 

a všichni, kdo ho měli rádi.  

Dne 4.11.2018 oslaví krásné jubileum 

90 let 
paní 

Věra Břízová 
z Čáslavi.

Mamince, babičce a prababičce, 
člence Věrné gardy Sokola Čáslav 

přejeme mnoho štěstí 
a hodně zdraví do dalších let.

Syn Petr a dcera Věra s rodinami.

Dne 28. listopadu 2018 by se dožil 81 roků
pan

Josef Sedláček
z Vlačic

S láskou a velikou bolestí v srdci
stále vzpomíná

manželka Jarča, dcera a syn s rodinami. 

Vše krásné čas si zpátky vzal a jen bolest v srdci zanechal...

zve všechny občany města a hlavně děti na tradiční

Trasa průvodu začíná na Kostelním náměstí a končí u kašny na Žižkově náměstí. 
Zde bude připraven malý kulturní program.

Předpokládáme, že přijede i Martin na bílém koni!

Den předem, tedy 10. 11. 2018 započne od 8 hodin pečení Svatomartinských koláčků, 
budeme rády za každou pomocnou ruku. Bližší informace v RC Kopretina. 

SVATOMARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD,
který se uskuteční v neděli 11.11. 2018 od 17 hod.

LAMPIÓNY nebo SVÍČKY S SEBOU!

zve všechny zájemce na přednášku na téma

Kapacita omezena - nutná rezervace!
Kontakt: tel: 733 741 171 - Bc. Terezie Tichá, Dis.

(vedoucí Rodinného centra Kopretina Oblastní charity Kutná Hora)
Vstupné dobrovolné 

- výtěžek bude použit na nákup pomůcek na doučování dětí v RC Kopretina.

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO DOSPĚLÉ,
která se uskuteční 21. 11. 2018 od 17 hod.

v salonku restaurace hotelu Grand v Čáslavi

přednášející:
Martin Hájek, MBA
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 731 449 131 nebo 733 529 489 
www.ddmcaslav.cz

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

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

LISTOPAD

DŮM DĚTÍ A MLÁDAŽE

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DUSÍKOVO DIVADLO

KULTURA VE MĚSTĚ

6. 11. 2018 - VÝSTAVA

Martin Mojžíš „JINÉ KRAJINY“

22. 11. 2018 od 17:00 - PŘEDNÁŠKA

 MARTIN MAXMILIÁN Z GOLČE

Výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 

Komorní výstava velkoformátových fotografií
Výstava trvá od 6. 11. 2018  do 25. 11. 2018 
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

Nová scéna Dusíkova divadla
Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ ve spolupráci s Městským 
muzeem a knihovnou Čáslav zve na přednášku
Přednáší: doc. Jan Kilián z Univerzity Hradec Králové
vstupné dobrovolné  

Změna programu vyhrazena 
     Další informace na http://muzeumcaslav.cz/ a Facebooku

3. 11. 2018  
sobota - určeno pro děti od 10 let a dospělé - od 14:00 do 16:00 hodin - 
účastnický poplatek: 100 Kč - Přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 29. 
10. 2018  v kanceláři DDM Čáslav

3. 11. 2018   
sobota- určeno pro děti od 10 let a dospělé - od 16:00 do 18:00 hodin - 
účastnický poplatek: 120 Kč - Přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 29. 
10. 2018  v kanceláři DDM Čáslav

10. 11. 2018 
sobota- určeno pro děti od 4 let  - od 14:00 do 16:00 hodin - účastnický 
poplatek: 50 Kč - Přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 2. 11. 2018  v 
kanceláři DDM Čáslav

10. 11. 2018 
sobota- určeno pro veřejnost - více informací v kanceláři DDM u paní Horákové 

10. 11. 2018 
sobota - pro děti i pro rodiče s dětmi - prohlídka Pekla s programem - odjezd v 
8:00 hodin od DDM Čáslav, pravděpodobný návrat ve 14:00 hodin - účastnický 
poplatek děti : 400 Kč / jízdné + vstupné s programem/ - účastnický poplatek 
dospělí : 480 Kč / jízdné + vstupné s programem/ - Přihlášku spolu s poplatkem 
odevzdejte do 31. 10. 2018 v kanceláři DDM Čáslav. 

23. 11. 2018  
pátek- určeno pro děti od 1. tříd - od 14:00 do 16:00 hodin - účastnický popla-
tek: 90 Kč - Přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 16.11.2018  v kanceláři 
DDM Čáslav

23.11.2018   
pátek- určeno pro středoškoláky a dospělé - od 17:00 hodin - účastnický 
poplatek: 280 Kč - Přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 16.11.2018 v 
kanceláři DDM Čáslav

PŘIHLÁŠKY NA VŠECHNY AKCE K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI DDM
Bližší informace o připravených akcích

v kanceláři Domu dětí a mládeže Čáslav. Jeníkovská 222,
nebo na telefonním čísle 731449131.

www.ddmcaslav.cz

PODZIMNÍ TVOŘENÍ 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

 PÍŠEME DOPIS JEŽÍŠKOVI, TVOŘÍME VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

ZÁJEZD NA PODZIMNÍ KRAJKÁŘSKÉ TRHY V PRAZE

VÝLET DO PEKLA ČERTOVINA U HLINSKA

KERAMICKÉ TVOŘENÍ   - ČERTÍK

KLUB INSPIRACE – ANDĚL

Foyer divadla: Gabriela Fárová 
ŽENA - OBRAZ - AKT

YVETTA SIMONOVÁ a JOSEF ZÍMA: KDE JSOU TY 
CHVÍLE

O PRINCEZNÉ, KTERÁ RÁČKOVALA

SMÍM PROSIT?... 

JAKUB SMOLÍK s kapelou 

ZLATOVLÁSKA 

VELETOČ

KOŠTOVÁNÍ 2018

LIBANON – ZEMĚ CEDRŮ 

LENKA NOVÁ & PETR MALÁSEK - VE DVOU TOUR 
2018

Gabina Fárová fotografuje prakticky výhradně na černobílý film středního 
a velkého formátu, a to především akty a portréty. První akt vytvořila ve svých 
čtrnácti letech; modelem jí tehdy stála její sestra Isabela. Je autorkou množství 
fotografických řad a cyklů, mezi které patří například Cirkus Humberto, Třídy, 
Praha (je děvka), řada aktů Gabinetky, cyklus portrétů a aktů vězňů Valdický 
klášter, cyklus Kaleidoskop kombinující černobílou fotografii s barevnou, série 
Povinná relaxace, soubor České ateliéry, cyklus Manévry a další. Její dílo je 
zastoupeno ve významných galeriích a soukromých sbírkách v Čechách
 i v zahraničí. 

Čtvrtek 1. listopadu v 19.00  
 ... Vstupné: 290, 260 Kč

Neděle 4. listopadu v 15.00  / Scéna Zlín
Abonentní představení pro rodiče s dětmi. Vstupné: 100 Kč

Neděle 11. listopadu v 19.00 / Studio Bouře
Divadelní komedie, která nabízí vtipné dialogy a krásné herecké příležitosti. 
Hrají: Jan Révai, Igor Bareš, Robert Jašków, Kateřina Janečková, Petr Pěknic  
Karel Zima. Představení není součástí divadelního abonmá. Vstupné: 390, 360, 
340, 320

Pondělí 12. listopadu v 19.00 / náhradní termín  
koncert. Vstupné: 350, 320 Kč

Neděle 18. listopadu v 15.00 / Divadlo Pohádka
Abonentní představení pro rodiče s dětmi. Vstupné:  100 Kč

Středa 21. listopadu v 19.00  / Divadlo Kalich Praha
Hrají: Iva Janžurová, Eva Holubová, Sabina Remundová, Marián Roden, Aleš 
Bilík / Přemysl Pálek. Abonentní představení pro dospělého diváka. Vstupné:  
450, 420, 390, 370 Kč

Sobota 24. listopadu od 14.00  / Nová scéna. Vstupné:  140 Kč

Středa 28. listopadu v 18.00 / Nová scéna 
Cestovatelská přednáška - Hana Kátrová, Jarmila Sejčková. Vstupné: 30 Kč

Čtvrtek 29. listopadu v 19.00 
. Vstupné:  310, 290, 250 Kč
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Blíží se konec roku a s ním se do města opět vrací 
některé oblíbené předvánoční akce. 

Nebude chybět
, 

které se uskuteční 2. prosince od 16 hodin 
na Žižkově náměstí. 

I letos se můžeme těšit na již tradiční akci

a samozřejmě také na oblíbené 

Závěr roku, respektive příchod toho příštího, 
pak oslavíme opět společně 

při pohledu na 
.

slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Česko zpívá koledy

Adventní trhy 

ohňostroj

KONKRÉTNÍ TERMÍNY UVEDENÝCH AKCÍ BUDOU UPŘESNĚNY
V PROSINCOVÉM VYDÁNÍ 

ČÁSLAVSKÝCH NOVIN  



KINO MILOŠE FORMANA LISTOPAD

1. - 2.  JACK STAVÍ DŮM 20. ZRODILA SE HVĚZDA

21. PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
3. - 4. LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE 3D

3. - 4. BOHEMIAN RHAPSODY 22. - 23. CHVILKY

6. -7. ZLATÝ PODRAZ
24. - 25. PAT A MAT: Zimní radovánky

8. - 9. DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI 24. - 25. ÚTOK Z HLUBIN

27. CIRKUS RWANDA
10. - 11. GRINCH 3D

10. - 11. TEN, KDO TĚ MILOVAL

28. HOVORY S TGM

13. - 14. JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI

29. - 30. ROBIN HOOD15. BALÓN

30. ČERTÍ BRKO16. - 18. FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: Grindelwaldovy zločiny

Pro sériového vraha Jacka je každé zabití uměleckým dílem. Své temné Hlavní roli v dechberoucím romantickém dramatu Zrodila se hvězda hrají 
mistrovství se snaží během let vybrousit k dokonalosti. I přes jeho vysokou Bradley Cooper a Stefani Germanotta, kterou ovšem celý svět lépe zná pod 
inteligenci se policie pomalu přibližuje, zatímco Jack víc a víc riskuje na cestě k jejím uměleckým pseudonymem jako hudební superstar Lady Gaga. Pro 
dokonalé vraždě. Ponurý, chytrý i groteskně humorný snímek nás zavádí do čtyřnásobného držitele nominace na Oscara Bradley Coopera je tento film jeho 
USA 70. let. Kontroverzní génius Lars von Trier jej poprvé představil na festivalu režijním debutem. Mládeži 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 
v Cannes. Mládeži do 18 let nepřístupno. Vstupné: 80 Kč. Promítáme od 20 20 hodin.
hodin.

Charismatický cynik Karel Král, trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na 
Vše, co si Clara (Mackenzie Foy) přeje, je klíč – jedinečný klíč, který odemkne kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho 
krabičku uchovávající nesmírně cenný dar od její zesnulé matky. Zlatá nit, která nezávazný způsob života utrží hned několik ran. Karel vyřeší problémy po 
se jí objevila na každoročním vánočním večírku jejího kmotra Drosselmeyera chlapsku – společně s nejlepším kamarádem Čestmírem se opije a v 
(Morgan Freeman), ji dovede k vytouženému klíči. Klíč však záhy zmizí a Clara dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou.  Ráno Karel zjistí, že následkem 
se ocitá v podivném a záhadném paralelním světě. Mládeži přístupno. noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany stal ženou. Mládeži 
Vstupné: 150 Kč, děti 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika je jeho příběh. Bohemian Rhap- Anežka (Jenovéfa Boková) je mladá žena, která si přeje, aby vztah s její rodinou i 
sody popisuje hudební dráhu i životní spirálu Freddie Mercuryho od založení partnery byl dobrý a klidný, a to i za tu cenu, že ona sama ustoupí a bude se 
skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985. Mládeži 12 let ne- vyhýbat případným nedorozuměním, sporům. Neuvědomuje si ale, že onen 
vhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. pomyslný klid je jen klidem před bouří, která musí dříve či později přijít.  

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

Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Film začíná v roce 
1938. Hlavní linii snímku tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak. Navíc když je 
Franty (Filip Březina) k tanečnici Michelle (Patricia Volny), s kterou se seznámí „zaskočí“ sněhová nadílka, která se jim snesla na zahradu. Jaký nový stroj na 
na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu v Ženevě. Mládeži 12 let ne- sníh naši dva kutilové vymyslí? Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme 
vhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. od 17.30 hodin.

Lisbeth Salanderová, kultovní postava a hlavní protagonistka slavné knižní Ledové vody severního oceánu jsou místem, kde studená válka mezi západem 
série Milénium Stiega Larssona, se vrátí na plátno jako Dívka v pavoučí síti v a Ruskem nikdy neskončila. Mimo dosah lidských očí tu probíhají nebezpečné 
první adaptaci nedávno vydaného úspěšného bestselleru Davida Lagercrantze. hry, provokace a dokazování síly. Nejmodernější nukleární ponorky na obou 
Držitelka Zlatého Glóbu Claire Foy, hvězda seriálu The Crown, hraje svéráznou stranách mají nepřítele odstrašit od útoku, jež by měl za následek stejně 
ochránkyni práv v režii Fede Alvareze, známého průlomovým thrillerem Smrt strašlivou odvetu. Hry ale skončily! Mládeži 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. 
ve tmě z roku  2016. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Promítáme od 20 hodin.

Nejprve se bál jet. Že s ním spadne letadlo, umře na malárii nebo ho zastřelí. 
Grinch, stejně jako spousta dalších bytostí, nenávidí Vánoce. Zatímco většina z Principál pražského ansámblu Cirk La Putyka Rosťa Novák se ale nakonec vydal 
nás rezignuje a svátky klidu a míru tiše protrpí, on se je rozhodne zničit. Mládeži do Rwandy navázat spolupráci s tamními akrobaty. Ty vede Eliseé, jenž jako 
přístupno. Vstupné: 140 Kč, děti 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. dítě přežil rwandskou genocidu a nyní trénuje skupinu složenou z osiřelých 

dětí. Dva soubory začnou ve Rwandě i v Praze zkoušet, aby vytvořily opravdový 
cirkus pro 21. století, jenž propojí odlišná prostředí. Mládeži přístupno. Vstup-
né: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.Kpt. Kalina,  policista, milující manžel a skvělý otec, se stane obětí autonehody. 

Z pozice ducha sleduje vyšetřování vlastního úmrtí. Postupně se začínají 
objevovat drobné indicie, že všechno nemuselo být tak, jak se zdálo. Mládeži 
přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Karel Čapek vyhledá v zahradě zámku v Topolčiankách Masaryka. Chce mu 

nabídnout část honoráře za knihu jejich hovorů, která vzniká k 10. výročí mladé 
Československé republiky. Prezident ale není v dobrém rozmaru, jeho dcera 
mu totiž zakázala knihu vydat. Masaryk ukazuje, že není pouze tatíček Zábavná komedie o obyčejné maloměstské rodině, jako je každá druhá. 
zakladatel a chladná ikona z učebnic, ale muž z masa a kostí. Mládeži do 12 let Seznamte se a uvidíte, jak se její členové nebezpečně podobají vám či vašemu 
nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.okolí. Mládeži 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Robin (Taron Egerton), válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých výprav, 1979, východní Německo v čase vrcholící studené války. Dvě rodiny toužící po 
aby společně s svým maurským přítelem Malým Johnem (Jamie Foxx) povstal životě ve svobodné zemi vymyslí v tajnosti velký plán útěku na západ. Jejich 
proti zkorumpované anglické vládě v moderní vzrušující akční podívané plné hlavní zbraní je odvaha a vynalézavost, díky nimž tajně postaví horkovzdušný 
zběsilých bojů, epické válečné choreografie i nadčasové romantiky. Mládeži do balón, s kterým se všech osm členů obou rodin pokusí přeletět nad Berlínskou 
12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.zdí. Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Příběh nás zavede do městečka Pytlov. Místní, kteří tu žijí běžným životem Na konci prvního filmu KOKUSA (Kouzelnícký kongres USA) zajme s pomocí 
řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a Mloka Scamandera (Eddie Redmayne) mocného černokněžníka Gellerta 
nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy Grindelwalda (Johnny Depp). Grindelwald ale splnil svou hrozbu, že uteče z 
zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však vazby, a začal shromažďovat své stoupence, z nichž většina vůbec nic netušila o 
přestane fungovat. Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč, děti 110 Kč. Promítá-jeho skutečných cílech. Mládeži 12 let nevhodné. Vstupné: 140 Kč. Promítáme 
me od 17.30 hodin.od 20 hodin, v neděli od 17.30 hodin.

 stránka 27| ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 11/2018   



 stránka 28 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 11/2018   



 
Nabízíme motivující platové podmínky, práci 
v mladém kolektivu a jednosměnný provoz. 
Nástup ihned. 

Zájemci posílejte životopis na caslav2015@seznam.cz 

PŘIJMEME SESTŘIČKU DO ZUBNÍ ORDINACE
V TŘEMOŠNICI A ČÁSLAVI

Kopupím JAWA, ČZ: mopeda, skútr, 
motocykl, vozík PAV, s doklady i bez.

Možno i díly a vraky.
tel.: 777 58 92 58

Pronájem „ošetřovny praktického lékaře“
2

55 m  , Čáslav , ul. Pod Nádražím 1208

2Pronájem komerčních prostor , 59 m
Čáslav , ul. Pod Nádražím 1208

fenix@fenix-doprava.cz

prostory jsou zkolaudované jako zdravotnické 
zařízení:
- 35,5 m  místnost lékaře 
   + 19,5 m příslušenství
- lze měnit zdravotnický účel
- bezbariérový přístup
- v blízkosti je velké parkoviště 

Zkolaudované jako kancelářské prostory:
- 40 m  kanceláře + 19 m  příslušenství
- lze měnit účel užívání
- bezbariérový přístup
- v blízkosti je velké parkoviště

Kontakty  pro zájemce o pronájem prostor:

E-mail : 
Mobil  : 606 603 455
Tel      : 327 311 048

2

2 

2 2

Firma RaP Energo spol. s r.o., zabývající se 
výrobou el. rozvaděčů a elektromontážemi nn,
přijme do trvalého pracovního poměru 
manuálně zručného zaměstnance nebo elektrikáře.

Nabízíme:

- jednosměnný provoz

- dobré platové ohodnocení
  (nástupní plat 25000 Kč)

- příplatky na stravování

- místo výkonu práce: Vrdy

Požadujeme:

- manuální zručnost

- řidičský průkaz skupiny B

- spolehlivost, schopnost pracovat v týmu

- trestní bezúhonnost

Více informací na tel. 773 630 260
nebo na www.rapenergo.cz
email: info@rapenergo.cz

Kácení a řez rizikových stromů 
stromolezeckou technikou. 
tel.: 606 527 091

Do restaurace Motorest Na Písku u Golčova Jeníkova 

- POMOCNÉHO/DRUHÉHO KUCHAŘE/KUCHAŘKU. 
- SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA na HPP.

brigádníky
 

  Dále na obsluhu, praxe není podmínkou. 
Kontakt: 777555223, 776154019.

PŘIJMEME
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www.meucaslav.cz
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Program na listopad 2018 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

3.  11. 2018 - sobota - 
trasa: Mrzkovice, Radostovice, Vilémovec, Lipnice, Světlá. 13 km. 
odjezd: Čáslav 7:06 hod. (R), návrat cca: 16:50 hod.  
vedoucí: Jiří Kučera 

10. 11. 2018 -  sobota - 
trasa: Nymburk, Poděbrady. 10 km. 
odjezd: Čáslav 8:50 hod.(R), návrat: 15:04 hod.  
vedoucí: Ing. Zbyněk Němec 

17. 11. 2018  -  sobota -
trasa:  Heřmanův Městec, Konopáč, Míčov, Třemošnice. 14 km. 
odjezd: Čáslav 7:50 hod. (R), návrat: 16:45 hod. 
vedoucí: Julie Černíková 

 24.  11. 2018 -  sobota -
trasa: Sobiňov, Podmoklany, Hudeč, Horní Studenec, Ždírec. 10km.
odjezd: Čáslav 9:06 hod. (R)., návrat: 16:49, 18:49 hod. 
vedoucí: Zdeňka Matysová

LIPNICE

KOLEM LABE

 PŘES ŽELEZNÉ HORY

 PODZIM NA VYSOČINĚ

13. kolo 04. 11. 2018  Benátky - FK Čáslav 

 Kolín - FK Čáslav 11. 11. 201814. kolo

NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY FK ČÁSLAV V PODZIMNÍ ČÁSTI DIVIZE C 2018/2019

12. kolo 28. 10. 2018  FK Čáslav - Přepeře   

 FK Čáslav  - Dvůr Králové18. 11. 201815. kolo

  se v tabulce po 11. kole sezony nachází FK Čáslav na 1. pozici 

 HC Čáslav 1. pozici se v tabulce po 6. kole nachází na 

03. 11. 2018 SK Sršni Kutná Hora - HC Čáslav 08. kolo

27. 10. 2018 HC Lev Benešov - HC Čáslav

NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY HC ČÁSLAV V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ SEZONY 2018/2019

07. kolo

10. 11. 2018 HC Příbram - HC Čáslav 09. kolo

18. 11. 2018 HC Čáslav - HK Lev Slaný 10. kolo

25. 11. 2018 HC Čáslav - Slavoj V. Popovice 11. kolo11. kolo

O uplynulém víkendu se svěřenci čáslavského juda vypravili na závody do 
Kralup nad Vltavou, kde se konal Kralupy Cup. 

V sobotu se utkaly kategorie U9 a U11 (mladší a starší mláďata). Ve svých 
váhových kategoriích zabodovali: Kuba Váňa - 1. místo, Kuba Paulus - 2. místo, 
Anička Horská - 3. místo, Tonda Kohl - 3. místo a Míša Malina - 3. místo. 

V neděli nastoupila kategorie U 13 - mladší žáci. Závodníkům v této 
kategorii šlo o hodně. Měli poslední možnost jak nasbírat cenné body a tím se 
nominovat na republikové závody mladších a starších žáků, které se konají 
tento víkend v Ostravě. Zlato urval ve své váze Ruda Špačinský, stříbro Matěj 
Adámek, bronz vybojovali Víťa Praus, Oliver Huber a Honza Hruška. Krom 
posledního jmenovaného se všem podařilo postoupit za Středočeský kraj na 
Přebor ČR mladších žáků. Čáslavské judo bude za mladší žákyně reprezentovat 
ještě Žofka Sosnovcová. Na Přebor ČR starších žáků se zaslouženě se svými 
trenéry vypraví také Ája Prausová a Karel Sechovec. Držíme palce!                    

         TZ

ÚSPĚCHY JUDISTŮ


