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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

vzala na vědomí
usnesením č. 174/2016

usnesením č. 183/2016

usnesením č. 175/2016

usnesením č. 176/2016

usnesením č. 184/2016
usnesením č. 177/2016

usnesením č. 185/2016
usnesením č. 178/2016

usnesením č. 186/2016

usnesením č. 179/2016

usnesením č. 187/2016

usnesením č. 188/2016

usnesením  č. 180/2016
usnesením č. 189/2016

usnesením č. 190/2016
usnesením č. 181/2016

usnesením č. 191/2016

usnesením č. 192/2016

usnesením č. 182/2016

 zprávu o vývoji hospodaření města Čáslavi za 1. čtvrtletí 2016. okapovými chodníčky, vstupy a ostatním příslušenstvím domů čp. 1160, čp. 
 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1161, čp. 1162 a čp. 1163 v ul. Jeníkovská, Čáslav jednotlivým společenstvím 

193/2015 (841/FCDK/180/15) mezi městem Čáslav a firmou STRABAG, a. s., vlastníků v těchto domech. Společenství uhradí náklady spojené s 
Odštěpný závod Praha, IČ: 608 38 744, se sídlem na Bělidle 198/21, Praha 5 na geometrickým zaměřením.
realizaci zakázky „Oprava části ulice Lísková a chodník Lísková - Jeníkovská v  navrhla Zastupitelstvu města Čáslav schválit usnesení 
Čáslavi“. tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje prodej 

2 schválila návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem pozemku p.č. 973/2 o výměře 421 m , zapsaného pro obec a katastrální území 
Čáslav a Základní organizací odborového svazu státních orgánů a organizací při Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti 
MěÚ Čáslav, dle důvodové zprávy. Kutná Hora na LV 10001, manž. P. a P. S., bytem Čáslav do společného jmění 

 vyslovila souhlas s prominutím penále za pozdní manželů, za cenu dle znaleckého posudku znalce J. Vaňátka ze dne 22. 3. 2016, 
2úhrady nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 47 č. p. 440 v ulici v ve výši 150 Kč/m  + náklady na realizaci prodeje.

ulici B. Němcové paní M. D. Výše prominutého penále činí: 50 %.   schválila záměr města na prodej pozemku st. p. č. 1, 
 doporučila zastupitelstvu města Čáslavi vyhovět jehož součástí je stavba č. p. 3 a pozemku p. č. 3/2 v k. ú. Žáky společnosti 

žádosti pana A. M. o možnost uhradit ve splátkách dlužné nájemné za období Droinvest, s. r. o. se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4 za kupní cenu, dle 
od 4/2015 do 3/2016. Dluh se vztahuje k užívání bytu č. 1 v č. p. 1694, ul. znaleckého posudku.
Potoční.  schválila prodloužení nájmu nebytových prostor v 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti  na budově č. p.  74 na st. pozemku parc. č. 19 v k.ú. Čáslav panu M. Č.
pozemku p.č. 112/1 zapsaného na LV 10001 pro obec Čáslav a k.ú. Filipov u  1) Schválila vyhlášení zadávacího řízení na realizaci 
Čáslavi u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Čáslav s 
Kutná Hora pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, tím, že výběr dodavatele veřejné zakázky bude proveden formou 
a.s., Děčín IV -  Podmokly, Teplická 874/8, úplatně ve výši 1 000 Kč + platná zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 ZVZ; 2) Schválila, aby v rámci 
sazba DPH. zadání veřejné zakázky „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného 

 schválila záměr města Čáslav na prodej části pozemku osvětlení města Čáslav“ byly obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě.
2p. č. 1776/56 o výměře cca 120 m  - orná půda, zapsaného pro obec a  vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 5 zákona č. 

katastrální území Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 10001 panu M. V., bytem Čáslav, za pozdějších předpisů, s přijetím účelově určeného finančního daru pro 

2cenu 150 Kč/m  + náklady na realizaci prodeje, za účelem rozšíření zahrady. Na Městskou nemocnici Čáslav od obce Vrdy ve výši 20 000 Kč, dle důvodové 
pozemku p. č. 1776/56 v k. ú. Čáslav vázne věcné břemeno spočívající v zprávy.
ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV pro ČEZ Distribuce, a. s.  vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 5 zákona č. 
Veškerý pohyb osob a jejich činnost (stavební, zemědělská i pěstitelská) se 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
musí řídit v souladu s podmínkami pro provádění činností v ochranných pozdějších předpisů, s přijetím účelově určeného finančního daru pro 
pásmech nadzemních vedení vydaných ČEZ Distribuce a. s. Městskou nemocnici Čáslav od města Golčův Jeníkov ve výši 30 000 Kč, dle 

 schválila záměr Města Čáslav na prodej pozemku p.č. důvodové zprávy.
2367/56 o výměře 87 m  - orná půda, zapsaného pro obec a katastrální území  nedala, dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o 

Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování 
Kutná Hora na LV 10001 manž. J. a I. P., bytem Čáslav za cenu dle znaleckého panu Z. Z., který požádal o ubytování v ubytovacím zařízení - ubytovna Bílý kůň.
posudku.  nedala, dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o 

 schválila záměr Města Čáslav na pronájem části pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování 
2 panu V. V., který požádal o ubytování v ubytovacím zařízení - ubytovna Bílý kůň.pozemku p.č. 660/9 v k.ú. Čáslav o výměře 290 m , za účelem zahrádky, za cenu 

2  schválila odpisový plán Městského muzea a knihovny 5 Kč/m /rok za podmínek: - v případě více zájemců bude upřednostněn 
Čáslav na rok 2016, dle předložené žádosti.zájemce s trvalým pobytem v ul. Jablonského nebo ul. Husova, Čáslav; - v 

 dala dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v případě více zájemců s trvalým pobytem v ul. Jablonského nebo v ul. Husova, 
2 hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování na dobu Čáslav bude výběr nájemce formou licitace nájmu; - příhoz min. 1 Kč/m /rok.

určitou, osobám uvedených v důvodové zprávě, které požádaly o ubytování v  schválila záměr Města Čáslav na bezúplatný převod 
2 ubytovacím zařízení - ubytovna Bílý kůň.částí pozemku p.č. 2274/1 v k.ú. Čáslav o výměře 135 m , které se nachází pod 

Usnesení městské rady ze dne 25. 4. 2016 | Městská rada

usnesením č. 193/2016

usnesením č. 194/2016

usnesením č. 197/2016
usnesením č. 195/2016

neměla námitek

usnesením č. 196/2016

usnesením č. 198/2016

 schválila vyhrazené parkovací místo v ul. J. R. z Dubé v Kutná Hora pro obec a katastrální území Čáslav na LV 10001 za cenu dle 
Čáslavi, pro žadatelku paní D. N. znaleckého posudku + náklady na realizaci prodeje, za účelem dorovnání 

 schválila umístění předzahrádky (zábor veřejného vlastnických vztahů dle skutečného stavu takto: Manželům V., bytem Čáslav 
2prostranství) před č. p. 166 na Nám. Jana Žižky z Trocnova, pro provozovatele pozemek p.č. 1776/148 o výměře 123 m  do společného jmění manželů; 

2cukrárny Na obláčku paní Lucii Schořovou v období květen 2016 – září 2016 v Manželům P., bytem Čáslav pozemek p.č. 1776/149 o výměře 35 m  do 
souladu s obecně závaznou vyhláškou města Čáslavi o místních poplatcích v společného jmění manželů.
platném znění.  schválila záměr Města Čáslav na prodej  části pozemku 

 doporučila zastupitelstvu města Čáslavi vyhovět p.č. 1776/56 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
žádosti paní S. J. o možnost uhradit ve splátkách dlužné nájemné za období od katastrálním pracovišti Kutná Hora pro obec a katastrální území Čáslav na LV 

28,10,11/2015 a 1-3/2016. Dluh se vztahuje k užívání bytu č. 11 v č. p. 1907, ul. 10001 o výměře cca 110 m  panu R.T., bytem Čáslav, jako vlastníkovi pozemku 
2Prokopa Holého Čáslav. p.č. 1776/91 v k.ú. Čáslav za cenu 150 Kč/m  + náklady na realizaci prodeje, za 

 k projektové dokumentaci: „ Čáslav, lokalita Nad Cihelnou – účelem rozšíření zahrady. Na pozemku p.č. 1776/56 v k.ú. Čáslav vázne věcné 
novostavba vodovodu a kanalizace“ a k projektové dokumentaci: „ Čáslav, břemeno spočívající v ochranném pásmu nadzemního vedení  VN 22 kV pro 
lokalita Nad Cihelnou – novostavba vodovodních a kanalizačních přípojek“. ČEZ Distribuce, a.s. Veškerý pohyb osob a jejich činnost (stavební, zemědělská i 

 schválila záměr Města Čáslav na prodej pozemku p.č. pěstitelská) se musí řídit v souladu s podmínkami pro provádění činností v 
2 21776/148 o výměře 123 m  a pozemku p.č. 1776/149 o výměře 35 m  ochranných pásmech nadzemních vedení vydaných ČEZ Distribuce a.s.

zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním území  doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit 

Usnesení městské rady ze dne 10. 5. 2016 | Městská rada
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usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje Kutná Hora, dle předložené žádosti.
prodej části pozemku p.č. 1776/56 zapsaného u Katastrálního úřadu pro 1) zrušila své usnesení č. 181/2015 ze dne 21. 4.2015; 
Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro obec a katastrální 2) schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce 

2území Čáslav o výměře cca 90 m  vlastníkům pozemku p.č. 1776/90 v k.ú. kotelny v ZŠ, náměstí Jana Žižky z Trocnova 182“ byly obeslány firmy uvedené v 
2 důvodové zprávě.Čáslav za cenu 150 Kč/m  + náklady na realizaci prodeje, za účelem rozšíření 

 schválila jako dodavatele osobního vozu pro Městskou zahrady. Na pozemku p.č. 1776/56 v k.ú. Čáslav vázne věcné břemeno 
policii Čáslav firmu Inpro Čáslav s. r. o., Jeníkovská 1815, Čáslav, IČ: 25108727, spočívající v ochranném pásmu nadzemního vedení  VN 22 kV pro ČEZ 
dle důvodové zprávy.Distribuce, a.s. Veškerý pohyb osob a jejich činnost (stavební, zemědělská i 

pěstitelská) se musí řídit v souladu s podmínkami pro provádění činností v 
ochranných pásmech nadzemních vedení vydaných ČEZ Distribuce a.s.

 schválila záměr Města Čáslav na prodej části pozemku 
2p.č. 1635/58 o výměře cca 200 m , zapsaného u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 10001 pro obec a 
katastrální území Čáslav, manželům I. a V. H., bytem Čáslav, za cenu dle 
znaleckého posudku + náklady na realizaci prodeje.

 vůči projektové dokumentaci  č. 04-092016  ke změně užívání 
stavby ze sklepa na hospodu na pozemku st.p.č. 128 v k.ú. Čáslav investora 
Josefa Beránka, Klimenta Čermáka 111, Čáslav.

 schválila čerpání fondu odměn a rezervního fondu, 
souhlasí s přesunem finančních prostředků z rezervního fondu do investičního 
fondu školy  schvaluje čerpání investičního fondu Mateřské školy Čáslav, okres 

usnesením č. 201/2016 

usnesením č. 202/2016

usnesením č. 199/2016

neměla námitek

usnesením č. 200/2016

Městský úřad Čáslav
zve všechny občany 

na 

ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA, 

Podrobný program schůze bude zveřejněn na úřední desce 
a na internetových stránkách města (www.meucaslav.cz)

jeden týden před datem konání.

které se uskuteční dne 

20. 6. od 17 hodin 
na Nové scéně Dusíkova divadla. 

V poslední době se ve městě i jeho okolí šíří 
zkreslené informace o dalším využití čáslavské 
skládky komunálního odpadu na Hejdofě - a to 
zvláště v souvislosti s tím, že její provozovatel, tedy 
společnost AVE CZ odpadové hospodářství, 
zvítězila ve výběrovém řízení na odstranění tak 
zvaných ostravských kalů. 

svých obyvatel má bezesporu také vedení města 
Čáslavi, což je doloženo i v článku, který mohli 
čtenáři najít již v dubnovém vydání Čáslavských 
novin. V něm byla uvedena zmínka o tom, že  

Vzhledem k tomu, že se lidé právem dožadují 
informací, týkajících se životního prostředí v jejich 
bydlišti a vznikají tak obavy z možného zamoření 
škodlivinami, byla oslovena společnost AVE CZ, 
respektive její tisková mluvčí, se žádostí o vyjádření. 
Ta ve své reakci mimo jiné uvedla, že „celý zmiňovný 
projekt je rozdělen do několika etap: první dva roky 
od podpisu smlouvy se zadavatelem zakázky - 
státním podnikem Diamo - má společnost AVE CZ 
na splnění veškerých legislativních požadavků; na 
samotné odtěžení kalů je určena doba do 3 let od 
podpisu smlouvy a během dalších dvou let musí 
společnost kaly ekologicky odstranit.

V současné době tedy začala běžet dvouletá 
lhůta na získání veškerých povolení, během níž 
společnost AVE CZ musí splnit řadu legislativních 
požadavků. Mezi ty patří například kladné 
stanovisko EIA, které posuzuje vliv na životní 
prostředí. Vzhledem k faktu, že finální odstranění 
kalů proběhne až za několik let, není v současné 
době rozhodnuto, na jakých koncových zařízeních k 
odstranění kalů dojde. Současně je třeba zdůraznit, 
že veškeré možnosti a způsoby odstranění kalů 
budou muset být schváleny jak zadavatelem 
zakázky, tak i příslušnými státními orgány, např. 
Ministerstvem životního prostředí,“ sdělila Jana 
Vondráková, tisková mluvčí AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. 

Z uvedeného komentáře tedy plyne, že 
konečné místo dočasného uložení ostravských kalů 
před jejich definitivní likvidací stále ještě není 
určeno. Z některých článků, které se objevily v tisku, 
se zdá, že proti uložení tohoto odpadu v katastru 
svého města bojuje pouze starosta Kralup nad 
Vltavou, které jsou - stejně jako Čáslav - jedním z 
možných míst, vytypovaných pro tyto účely. Opak je 
ale samozřejmě pravdou. Obavy o životní prostředí 

jako s takovým s ním tedy musí být při jakékoliv 
manipulaci nakládáno,“ zní vyjádření ministerstva 
životního prostředí. Pokud budou kaly (v inertním 

rada stavu) skládkovány, musí k tomu tedy dojít v 
města jedním ze svých usnesení „pověřila souladu se zákonem. 
tajemníka Městského úřadu Čáslav, aby zjistil „O případných změnách a posunech, které v 
všechny dostupné možnosti a pravomoce ze strany této věci nastanou, budeme občany informovat, 
Města, jak zabránit případnému ukládání nebo protože chápeme, že otázka životního prostředí je 
skladování odpadu na skládce AVE Čáslav v sou- rozhodně velmi důležitá. 
vislosti s likvidací kalů z Ostrama a. s .“ Já osobně jsem v tuto chvíli, po několika 

„Určitě tedy není pravdou, že by se vedení absolvovaných jednáních, již prakticky přesvědčen 
města o tuto problematiku nezajímalo či nevnímalo o tom, že likvidace ostravských kalů prostřednic-
obavy jeho obyvatel. Zároveň je třeba ale konstato- tvím čáslavské skládky neproběhne. Kromě mnoha 
vat, že společnost AVE CZ, jak již bylo uvedeno, je dalších důvodů, jako je potřebná kapacita k 
specializovanou firmou, která má dlouholeté uskladnění tak velkého množství odpadu, která by 
zkušenosti a také odborné kompetence k bezpeč- zde patrně nedostačovala, by se pro firmu AVE CZ 
nému nakládání s nejrůznějšími druhy odpadů,“ jednalo také o finančně nejnáročnější variantu 
uvedl mimo jiné v této souvislosti starosta města, řešení daného problému. Také v tom spatřuji pádný 
inženýr Jaromír Strnad, který dále potvrdil, že již argument pro svoje konstatování. 
proběhla jednání s vedením zmiňované společnosti Rád bych zdůraznil, že jsme velmi potěšeni 
o možných uvažovaných variantách likvidace kalů. zájmem místních obyvatel o město jako takové, o 
„V této fázi ještě není rozhodnuto o místě uložení či jeho vývoj a osudy. Tuto skutečnost ostatně 
další likvidace uvedeného materiálu,“ zdůraznil akcentoval mimo dalších i odborník, který pro 
starosta města s tím, že se vedení města o tuto město zpracovává projekt revitalizace zeleně. Také 
problematiku aktivně zajímá a sleduje jakýkoliv podle jeho názoru jsou obyvatelé Čáslavi se svým 
posun. „Rozhodně bychom podnikli všechny možné městem spojeni výrazněji, než tomu bývá v 
kroky k tomu, aby zdejší životní prostředí a mnohých jiných místech republiky. Já osobně i 
podmínky obyvatel nebyly ohroženy. Ačkoliv všichni ostatní členové vedení města jsme vděčni za 
chápeme obavy občanů města i okolních obcí, je takovou míru sounáležitosti, která nám pomáhá 
třeba říci, že se v současné době jedná o mediálně vést město k jeho dalšímu rozvoji,“ zakončil starosta 
zvýrazněnou kauzu. Vše je teprve ve svém počátku a města, inženýr Jaromír Strnad.                                 
jak jsem již zdůraznil, vedení města se snaží vývoj 
situace stále sledovat.“ konstatoval dále.  

Ani podle vyjádření zástupců ministerstva 
životního prostředí, které bude vypracovávat tak 
zvané stanovisko EIA, tedy posudek o vlivu na 
životní prostředí, není v současné době možné 
jednoznačně říci, jakým směrem se bude další 
likvidace kalů ubírat. Ať již ale bude probíhat 
jakkoliv a kdekoliv, velký posun k lepšímu oproti 
dřívějším fázím nakládání s kaly nastal v jejich 
klasifikaci. „V současné době je tento materiál ve 
všech fázích považován za odpad (nikoliv za 
výrobek, jako tomu bylo v minulosti - pozn. red.) a 

zn

VEDENÍ MĚSTA PEČLIVĚ SLEDUJE VÝVOJ SITUACE 
V PŘÍPADU LIKVIDACE OSTRAVSKÝCH KALŮ

INFORMACE PRO OBČANY 
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou 

a ověřování pravosti podpisu vykonávají: 
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- Odbor vnitřních věcí, 
Nám. J. Žižky z Trocnova čp. 1, 1. patro, č. dv. 6

- Odbor školství, kultury a památkové péče, 
Gen. Eliáše čp. 6, II. Patro, č. dv. 209 

- držitel poštovní licence: „Česká pošta“ 

- notář JUDr. Jaroslav Hájek, Žitenická 10, Čáslav



ČÁSLAV OČIMA JEJÍCH ZASTUPITELŮ
Čáslav, jak všichni víme, je desetitisícové město, jehož správa a vedení vyžaduje pracovní nasazení mnoha 
lidí, ať již se jedná o pracovníky městského úřadu, či zvláště těch z nás, kteří byli v komunálních volbách 
zvoleni zastupiteli. Čáslavské městské zastupitelstvo se skládá celkem z 21 žen a mužů, jejichž pro občany 
nejviditelnější činností jsou veřejná zasedání. Vedení města však samozřejmě pracuje plynule a výsledky 
jeho činnosti a rozhodnutí se zhmotňují například v podobě zimního stadionu ve Vodarntech a na mnoha 
dalších místech ve městě. 
Současné volební období je přibližně ve své polovině. Oslovili jsme proto jednotlivé členy městského 
zastupitelstva se žádostí o krátké přiblížení jejich plánů, s nimiž tento mandát přijímali, i o vyjádření k 
průběhu dvou let, po které již pro město pracují. Jejich vyjádření budeme na stránkách Čáslavských novin 
postupně uveřejňovat.  

Martin Horský
Pan Martin Horský je povoláním profesionální 

trenér juda. Narodil se v Kutné Hoře, ale nyní již 
řadu let žije v Čáslavi, kam jej přivedla náhoda a kde 
nyní působí také profesně. 

V této chvíli máme stavební povolení na vý-
stavbu work-outového hřiště a  čekáme na finanční 
prostředky, která nám dovolí tuto akci realizovat.

Čáslav hostí jak okresní kolo, tak i krajské kolo 
Odznaku Všestrannosti olympijských vítězů, kde ot-

„Čáslav původně vůbec nebyl promyšlený krok, cové projektu jsou naši zlatí olympijští desetibojaři 
ale shoda několika okolností. Asi nejvíce zafungova- Robert Změlík a Roman Šebrle. Za našich děts-kých 
lo zamilování se do místa kde nyní bydlíme a fakt, že let se toto plnění sportovních disciplín jmenovalo 
jsem měl pocit, že na úřadě v Čáslavi „jde všechno Odznak zdatnosti. Tady patří poděkování ZŠ Sadová 
hned, zázraky na počkání a nemožné do tří dnů“. a naopak mě mrzí neúčast dalších místních základ-
Rád vzpomínám na stavební úřad a paní Obořilo- ních škol. Díky této sportovní aktivitě k nám do di-
vou, která mě svým přístupem a pomocí přesvědči- vadla zavítal Robert Změlík a poblahopřál sportov-
la, že v tomto městě chceme žít. Dnes mohu říci, že cům a obětavé trenérce atletiky Janě Červenkové.
jsem za tento krok velmi rád a Čáslav je prostě úžas-
ná!

Jsme sportovní rodina, takže u mě nikoho ne-
překvapí, když řeknu, že se mi líbí sportovní zázemí 
města. Použiji slova našeho pana místostarosty 
JUDr. Vlastislava Málka: vzniká tady jakýsi "malý 
Nymburk". Všichni sportovci ví, že právě v Nymbur-
ce je celosvětově známé sportoviště se zázemím, 
kde se dělají světové kempy různých národních 
sportovních svazů. Myslím, že každý kdo byl v ná-
rodní reprezentaci, tak v Nymburce byl, a nyní v na-
šem městě vzniká v menším měřítku velmi podobná 
možnost sportovního vyžití. 

Moc se mi líbí jak žije naše náměstí, na druhou 
stranu si nemohu nevšimnout jak se díky nové ob-
chodní zóně u Kauflandu náš střed přesouvá právě 
tam. Fandím všem čáslavským podnikatelům, aby 
toto co nejlépe ustáli a nám všem přeji uvědomění 
si čáslavství a s tím spojené nakupování u místních 
obchodníků.

V zastupitelstvu města jsem zatím nováčkem a 
toto je moje první volební období. Možnost kandi-
dovat pro mě byla ́ hozená rukavice´ od našeho sta-
rosty Ing. Jaromíra Strnada. Vstoupil jsem tedy do 

těl dokázat, že 
to se sportem v našem městě myslím jen a jen dob-
ře a že chci pro jeho rozvoj udělat maximum, které 
dokáži. Jsem přesvědčený, že se nám to společnými 
silami Sportovní komise města daří a udělali jsme 
velký kus práce. Mnohem větší kus práce nás ještě 
čeká a moc se na to těším. Jsem velmi rád, že je zmi-
ňovaná komise města složená z lidí, kteří jsou ve 
svých sportovních odvětvích aktivní a znají reálné 
potřeby místních klubů. Díky této práci již víme kolik 
dětí aktivně sportuje v olympijských sportech a 
dokážeme na základě kritérií co nejspravedlivěji 
rozdělovat městské dotace všem klubům, sportov-
cům na území našeho města. Máme za sebou druhý 
galavečer Nejúspěšnější sportovci města Čáslav, 
kde jsme tento rok ocenili 64 sportovců, zejména 
našich dětí.

Nyní se již moc těším na dostavbu zimního sta-
dionu a výstavbu work-outového hřiště pro náctile-
té a starší. 

Jedna z akcí, která se povedla, bylo zpřístupnění 
Čásavského hrádku a ožití nádherné myšlenky Vče-
ly čáslavské. Mně by se osobně velmi líbilo, kdyby 
tou jiskřičkou v podobě brigády malých a velkých 
judistů se rozžehl velký plamen a pokračovalo se dál 
v zútulnění lokality Čáslavského hrádku. Má to velký 
význam i pro výchovu našich malých sportovců. 
Učme je, že nelze jen stát s nataženou dlaní, ale je 
třeba našemu městu vracet a být hrdí, že právě tady 
v Čáslavi žijí. Právě i mimosportovní zážitky pomá-
hají sounáležitosti a utvářejí tým.

Jsem hrdý, že do toho čáslavského týmu patřím!

komunální politiky (tento název se mi vůbec nelíbí, 
ani představa, že jsem tedy politik. Cítím to tak, že 
zkrátka dělám to nejlepší proto, aby se nám všem 
tady dobře bydlelo), protože jsem ch

Mgr. Daniel Mikš

Ing. Jiří Havlíček, MBA

Magistr Daniel Mikš, člen městské rady, se na-
rodil v Čáslavi, vyrůstal zde a také zde už více jak 
dvacet pět let pracuje jako učitel na základní škole 
Masarykova. 

Inženýr Jiří Havlíček je povoláním ekonom, v 
Čáslavi jej známe hlavně jako bývalého místosta-
rostu, tedy jeho činnost ve funkci, kterou vykonával 
více než tři roky. V současné době působí jako ná-
městek ministra průmyslu a obchodu. 

borná péče o zeleň ve městě a revitalizace něk-
terých ploch).

Co bych ještě dodal? Mám radost z toho, že 
práce v zastupitelstvu je dělná a věcná. Na rozdíl od 
některých jiných měst se v Čáslavi netrápíme něja-
kými nesmyslnými šarvátkami, ale naopak, přesto-
že v zastupitelstvu působí celá řada politických 
subjektů, naprostá většina rozhodnutí zastupitel-
stva je přijímána konsensuálně. To si myslím, že v 
Čáslavi funguje dlouhodobě a nepochybně to je 
vidět i na neustálém rozvoji města.“ 

„Kromě toho, že ze svého profesního zaměření 
sleduji dění a akce na ostatních čáslavských školách, 
tak samozřejmě sleduji i Čáslav jako město. Někdy 
slýchám z řad občanů města, že se zde „nic neděje“, 
ale nad tím musím nesouhlasně kroutit hlavou. 
Nejen za toto volební období, ale i v minulosti se tu 
přece tolik změnilo. Například lesopark Vodranty je 
úžasné místo na sportování. Když si jdu občas rek-
reačně zaběhat, Vodranty jsou plné Čáslaváků, co 
zde sportují. Také během veřejného plavání v měst-
ských lázních je v bazénu vždy plno. Po patnácti 
letech jsem znovu vytáhl brusle a vyrazil s rodinou 
na nové kluziště. Z tohoto pohledu je pro mě Čáslav 
městem sportu. 

Před dvěma roky jsem byl zvolen do městského 
zastupitelstva. Nebylo to sice poprvé, co jsem kan-
didoval, ale poprvé úspěšně. Stal jsem se členem 
zastupitelstva a byl jsem také zvolen členem 
městské rady. Na to jsem opravdu velmi pyšný. Jako 
zastupitel a radní jsem zjistil, kolik spoluobčanů pro 
město velmi oddaně pracuje. Za tu dobu jsem 
poznal mnoho zajímavých osobností. Setkal se se 
spoustou nápadů, jak Čáslav udělat ještě hezčím, 
kulturnějším a modernějším městem a přitom za-
chovat jeho historický ráz. A jako člen kulturní ko-
mise a komise pro regeneraci kulturních památek v 
tom chci i nadále pomáhat. 

Přeji všem Čáslavákům krásné léto. 

„V Čáslavi žiji téměř celý svůj život, cítím se pro-
to být jejím občanem a mám ji velmi rád, protože je 
to příjemné a klidné město s bohatou kulturní a 
historickou tradicí, které se postupně rozvíjí a při-
náší svým obyvatelům mnoho podnětů ke spole-
čenskému, kulturnímu a sportovnímu vyžití. 

V městském zastupitelstvu pracuji již od roku 
2006 - letos na podzim to již bude 10 let…

Důvodů, které mě vedly ke vstupu do ko-
munální politiky bylo jistě více, ale tím nejpodstat-
nějším je, že mi není lhostejné, kde žiji. Mám chuť 
pomáhat a podílet se svými znalostmi a zkušenost-
mi na správě a rozvoji města.

Mým cílem při kandidatuře bylo podílet se jako 
člen týmu na naplňování programu sociální demo-
kracie, za který jsem byl do zastupitelstva zvolen. 
Jsem rád, že vedení města dobře hospodaří se 
svěřenými prostředky a majetkem a daří se naplňo-
vat většinu priorit, na jejichž přípravě jsem se v 
minulosti také jako místostarosta podílel (například 
dokončení nové hasičské stanice, výstavba zimního 
stadionu, postupná rekonstrukce hotelu Grand, od-

TISY NAŠLY NOVÝ DOMOV
Travnatý pozemek v Pražské ulici u křižovatky na 
Ostrém rohu se stal novým domovem pro tisy, které 
dříve rostly v záhonu u morového sloupu na Žižkově 
náměstí. S ohledem na plánovaný restaurátorský 
zásah, který tato památka již vyžaduje, a s ním 
spojené úpravy okolí sloupu, bylo třeba uvedené 
keře odstranit. Protože je ale samozřejmě v zájmu 
nás všech o veškerou zeleň náležitě pečovat, bylo 
rozhodnuto o jejich přesazení na místo, které bude 
pro tyto účely vhodnější.                                          zn
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Vyjdeme-li z obecně platné definice pojmu mikro-
region, který je v současné době skloňovaný ve 
všech pádech na celém území naší republiky, jedná 
se o „svazek několika obcí za účelem dosažení 
společného cíle. Typickým rysem takového svazku 
je vznik z vlastní iniciativy, nikoliv příkazem nadříze-
ného orgánu nebo ze zákona.“ Co ale v praxi takové-
to spojení pro jednotlivé obce znamená a jaký 
prospěch ze své účasti v něm mají? Na tyto i další 
otázky odpovídal současný předseda Mikroregionu 
Čáslavsko, pan Jan Jiskra, který je zároveň starostou 
obce Starkoč. 

samy, je třeba, aby mnoho 
akcí vznikalo jako určité 
společné dílo. Ačkoliv 
začátky nejsou nikdy 
jednoduché, fungování 
některých jiných, napří-
klad moravských, mikro-
regionů jasně ukazuje 
jejich význam. Také my již 
v tuto chvíli pracujeme na 
projektu, který má každé 
základní i mateřské škole v 

„Mikroregion Čáslavsko byl založen již v roce regionu přinést finanční 
2007, kdy se k účasti v něm přihlásilo přibližně dotaci v paušální výši 
dvanáct obcí,“ ohlédl se v úvodu do minulosti pan dvou set tisíc korun plus 
Jan Jiskra. „V dalším období se potom počet jeho dva ticíce dvě stě korun 
členů postupně měnil, až se ustálil na současném navíc za každého žáka, 
počtu jedenadvaceti obcí z okolí Čáslavi. Právě v který do školy dochází. To 
tomto počtu se také v současné době snažíme o je již částka, která rozhod-
rozšíření tak zvané meziobecní spolupráce, která - ně není zanedbatelná. Jde o prostředky, které nabízí dokumentů, bez něhož není možné se  pro danou 
jak věříme - přinese všem zúčastněným užitek,“ řekl výzva z programu Evropské unie VVV (tedy věda, oblast o finanční podporu ucházet. Pro obce jsou 
předseda mikroregionu, který dále zdůraznil stále výzkum, vývoj), jehož realizátory jsou právě mikro- pak částečně srovnatelnou pomůckou tak zvané 
narůstající množství úkolů, které musí plnit staros- regiony. Samotné školy by na tyto peníze tak říkaje strategické dokumenty, kde jsou také podrobně 
tové i těch nejmenších obcí. Ostatně tuto proble- nedosáhly. Pro takovou práci je ale potřeba zajistit popsány priority jejich rozvoje. Mělo by ale vždy jít 
matiku komentoval také inženýr Jaromír Strnad. vhodné pracovníky, kteří jsou schopni se v dané o dokument živý, který je možné v průběhu let 
„Osobně si velmi vážím práce každého ze starostů i problematice dobře orientovat a veškeré kroky upravovat podle aktuální situace a případné změny 
dalších zastupitelů menších sídel, kteří mají celý jednotlivých obcí koordinovat, případně jejich podmínek. Také s tvorbou těchto dokumentů jsme 
chod obce na starosti prakticky sami. Ve větších starostům poskytnout radu či pomoc. V tomto by připraveni obcím pomoci,“ přislíbil předseda 
městech jsou samozřejmě úkoly rozděleny na mohl mikroregionu pomoci připravovaný projekt Mikroregionu Čáslavsko, jenž dále hovořil také o 
jednotlivé odbory, což na vesnici možné není,“ řekl Svazu měst a obcí, který by měl umožnit zisk dotace spolupráci v rovině kulturních akcí či prezentace 
starosta Čáslavi. na dvě až tři pracovní místa. Mohli bychom tak zajímavostí a kulturních památek, které se nacháze-

„Myslím si, že do budoucna je nezbytné, aby zajistit pozici jakéhosi manažera, který by měl výše jí v katastru členů svazku - a to například na webo-
menší obce spolupracovaly, ať již by to bylo v oblasti uvedené činnosti na starosti na celý úvazek a ve sto vých stránkách mikroregionu. Pracovnice čáslav-
školství, zdravotnictví, kultury či sociálních služeb. procentní kvalitě. Takové množství další práce ského městského muzea i městského úřadu již 
Posledně jmenované oblasti se například týkají zkrátka již nemůže zvládnout například jeden ze kontaktovaly vedení jednotlivých obcí se žádostí o 
naše současné aktivity, jež vedou k vypracování starostů, protože se většinou jedná o starosty spolupráci v této oblasti. 
společného komunitního plánu pro všechny obce neuvolněné, které se o svoji obec starají mimo „Nesmírně důležitý je v současné době pro 
nejen mikroregionu samotného, ale dokonce i další vlastní zaměstnání.  každý region také turistický ruch, který se neobejde 
místa, které spadají pod správu města Čáslavi,“ Mimo oblasti školství vyvíjí v současné době právě bez odpovídající prezentace oblasti. Já jsem 
uvedl dále Jan Jiskra, který je rád, že se aktivita mikroregion velkou aktivitu také v již zmiňované osobně přesvědčen, že Čáslavsko je například velmi 
mikroregionu po letech, kdy byl víceméně pouze sociální oblasti. Prostřednictvím dotazníkového vhodným místem pro cykloturistiku. Umím si před-
formálním svazkem několika obcí, začíná rozvíjet šetření byly nedávno zjišťovány priority místních stavit, že by mohla být tato oblast v ideálním pří-
tím správným směrem. Důkazem může být napří- obyvatel i nedostatky, které v regionu v této sféře padě doslova protkána cyklostezkami. Také na tuto 
klad i květnové čáslavské setkání jeho jednotlivých panují. V současné době máme připraveno ke možnost se chceme v rámci činnosti Mikroregionu 
představitelů. Na něm byly domluveny nejen další zpracování více než tisíc dotazníků a já bych byl Čáslavsko zaměřit, stejně jako na tvorbu a násled-
kroky sdružení, ale obce souhlasily také s poskytnu- velmi rád, kdyby výstup šetření byl zpracován v co nou propagaci značky regionálního produktu. Také 
tím tolik potřebného finančního příspěvku mikrore- nejkratší době. Vznikne nový tak zvaný komunitní v tomto případě jde o velmi žádanou službu jak 
gionu, který bude sloužit pro zajištění jeho dalšího plán, jenž je nezbytným předpokladem pro další místním podnikatelům, jejichž produkty mohou při 
fungování. kroky při snaze o získání dotací prostřednictvím splnění daných podmínek nést zmiňované osvědče-

„Jednotlivé obce nejsou schopny vše zajistit průběžně vypisovaných výzev. Problémem možnos- ní, tak i pro jejich zákazníky, kteří budou lépe infor-
ti úspěšného podání mování o původu kupovaného zboží  - například o-
žádosti o dotace z voce, zeleniny i dalších potravin. Nejde však o 
evropských fondů jsou v jednoduchý proces, vše chce zkrátka svůj čas, i když 
tom, že nikdy není - jak se zdá - první výsledy se již skutečně blíží i v této 
předem jisté, které oblasti,“ nastínil současnou podobu a činnost 
oblasti budou více či Mikroregionu Čáslavsko jeho předseda, který se 
méně podporovány. svojí funkce chopil opravdu aktivně a také díky jeho 
Každopádně je třeba odhodlání a práci mnoha dalších lidí se začíná 
být  př ipraven a  v  spolupráce obcí postupně rozvíjet. Pro tak rozsáh-
momentě, kdy je výzva lou činnost potřebuje společenství také odpovídají-
vypsána, reagovat co cí zázemí. To již nalezlo v objektu „nové“ budovy 
n e j r y c h l e j i  a  m í t  čáslavské radnice v areálu Generála Eliáše, kde má 
samozřejmě připraveny mikroregion pronajatu místnost, která by měla 
odpovídající podklady. sloužit také jako kontaktní místo pro starosty obcí i 
A právě komunitní plán, jako poradenské centrum. Je tedy vidět, že pokud je 
který podrobně mapuje dobrá vůle, chuť posunout se o kus dál a také 
potřeby a nedostatky v ochota pracovat, výsledky na sebe jistě nenechají 
regionu, je jedním z dlouho čekat.                                                               zn

MIKROREGION ČÁSLAVSKO POMÁHÁ „SVÝM“ OBCÍM
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ JE PRO OBCE NEZBYTNÉ

V sobotu 14. května 2016 jsme se také v Čáslavi po-
prvé připojili k celorepublikové akci Férová snídaně. 
Město Čáslav se tak přidalo k dalším 159 místům v 
České republice, kde se piknikový happening pořá-
dal. Akce probíhá tradičně na Světový den pro fair 
trade, který připadá na druhou květnovou sobotu. 

Snídali jsme společně na zahradě Diakonie Čás-
lav, která spolu s místním evangelickým sborem Fé-
rovou snídani v Čáslavi organizovala. Podávala se 
fairtradová káva, čaj, koláče z domácích vajec a fair-
tradového cukru, kváskový domácí chléb a loupáky, 
mléko, tvaroh, sýry a uzeniny od místních farmářů. 
Takové dobroty posnídalo přes třicet lidí, kteří se 
sešli v sobotu na společném pikniku a dali tak naje-
vo, že je zajímá, kdo a za jakých podmínek pro ně 
plodiny pěstuje. 

„Atmosféra byla příjemná a veselá. Nakonec fé-
rová snídaně plynule přešla ve férový oběd. Děti vy-
užily krásnou zahradu Diakonie, hradby a připra-
vené omalovánky. Dospělí si vyměňovali recepty, 
doporučovali si různé místní pěstitele a farmáře, o-
chutnávali fairtradovou kávu, povídali si,“uvedla 
místní evangelická farářka a spoluorganizátorka 
čáslavské snídaně Drahomíra Dušková Havlíčková. 

„Určitě příští rok budeme zase férově snídat! 
Chceme vzbudit zájem o to, co jíme, kde se naše 
potraviny "berou", zda se při jejich pěstování a  
zpracování dodržují důstojné lidské podmínky a 
základní lidská práva, zda při nich není poškozováno 
životní prostředí a není zneužita dětská práce. 
Chceme být spolu, seznámit se a zastavit na chvíli v 
tom konzumním a zrychleném světě,“ dodala.  

Férová snídaně NaZemi je největší akcí na pod-
poru fair trade v České republice. Zájem o akci neus-
tále stoupá. Do prvního ročníku se před šesti lety za-
pojilo 41 míst, letos už to bylo čtyřikrát tolik. „Féro-
vá snídaně je příjemnou akcí, která propojuje v da-
ném místě lidi, kteří přemýšlí o dopadech svého 
spotřebního chování,“ upřesnila koordinátorka Fé-
rové snídaně Gabriela Štěpánková z neziskové orga-
nizace NaZemi, která akci zastřešuje.                      DH

FÉROVÁ SNÍDANĚ V ČÁSLAVI

V měsíci květnu vystoupil dramatický kroužek s 
představením Sněhurka a sedm trpaslíků v Klubu 
důchodců, chtěli bychom poděkovat za možnost 
této realizace panu Josefu Gleitzovi. Na měsíc čer-
ven máme kromě pravidelných denních programů 
připravené různé aktivity pro maminky a jejich děti: 
ve středu 1. 6. od 9 hod. do 12 hod. proběhne Dět-
ský den na náměstí Jana Žižky z Trocnova, ve čtvrtek 
9. 6. si připomeneme Světový den životního prost-
ředí - od 9 hod. procházka do lesoparku Vodranty s 
programem. Ve čtvrtek 16. 6. Proběhne zdobení 
dortíků aneb sladká tečka na závěr. V úterý 21. 6. od 
16 hod. zveme všechny naše příznivce na vystoupe-
ní dětí z dramatického kroužku s předprázdnino-
vým posezením na zahradě. Prosíme zájemce o 
včasné nahlášení své účasti! Dne 24. 6. proběhnou 
ve spolupráci s evangelickou paní farářkou Duško-
vou Slavnosti broučků. Od 27. 6. do 1. 7. bude RC 
Kopretina dopoledne zavřena - provozní důvody. 
Odpolední převádění dětí probíhá. V týdnech od 
11. 7. - 15. 7. a 8. 8. - 12. 8. se uskuteční Týdny prázd-
ninových aktivit. Všechny další aktuální informace o 
nabídce akcí a služeb Rodinného centra Kopretina 
se dozvíte přímo v centru na adrese: Kostelní nám. 
186, Čáslav; telefonní číslo 327 323 327;  
www.kh.charita.cz. 
Těšíme se na vás!                     Terezie Tichá, DiS.

INFORMACE Z RC KOPRETINA

Rodinné centrum KOPRETINA
zahájí od září kroužky pro děti od 4 do 7 let

Dále budou probíhat převody dětí ze ZŠ, MŠ, 
jídelen, družin na kroužky a výchovně vzdělávací 

aktivity. 
Přihlášky včetně informací na tel.:

327 323 327, 733 741 171, 731 604 610 nebo 
osobně v Rodinném centru Kopretina.

KRŮČKY K ANGLIČTINĚ
DRAMATICKÝ KROUŽEK

FLÉTNIČKA PRO NEJMENŠÍ
VÝTVARNÁ DÍLNIČKA

Čáslavská společnost Anima, o.p.s se aktivně zapo-
juje do tvorby tak zvaného komunitního plánu. Co 
má ale tento dokument přinést městu i dalším 
zúčastněným obcím? O tom hovořila ředitelka uve-
dené společnosti, magistra Eva Medková.

munitní plánování by mohlo posílit povědomí jejich práce s obcemi v této chvíli tolik důležitá,“ vysvětlila 
zastupitelů o důležitosti této oblasti péče o obča- dále ředitelka Animy. „V posledních dvou letech - 
ny,“ přiblížila význam plánu magistra Medková. velmi pečlivě sledujeme naše vlastní statistiky, 

Na již zmiňovaném setkání zástupců obcí došlo k velkému nárůstu počtu zájemců o služby 
mikroreginu bylo také konstatováno, že příprava denního stacionáře a odlehčovací služby. Poprvé od 

„O potřebě a tvorbě komunitního plánu se nyní komunitního plánu je nyní ve fázi sběru a vyhodno- zahájení poskytování služby denní stacionář se nám 
často hovoří v rámci zdejšího mikroregionu. Proto cování dat. „Nyní již máme shromážděny dotazníky, stalo, že jsme nemohli aktuálně kapacitně reagovat 
také na tuto otázku přišla řeč i na setkání představi- které vyplňovali přímo obyvatelé jednotlivých obcí, na potřeby. Je to signál toho, že vzrůstá potřebnost 
telů jednotlivých obcí, které se uskutečnilo v květnu a nyní je na starostech a zastupitelích, aby se i oni ze zajištění sociální služby nejen ve větších městech, 
také za účasti senátorky a předsedkyně Krajské svého pohledu k prioritám občanů vyjádřili. Komu- ale i na obcích a toto tvrzení opírám o to, že přibliž-
koordinační komise k plánování sociálních služeb, nitní plán, který bude důležitým pomocníkem při ně 90% klientů denního stacionáře a odlehčovací 
paní Emilie Třískové. Věřím, že taková jednání napo- snaze o další rozvoj obcí, musí vznikat ve spolupráci služby je z okolí Čáslavi - a to bez jakékoliv účasti 
mohou k navázání užší spolupráce v oblasti sociál- jeho zpracovatelů s těmi, kteří jej budou využívat - dané obce,“ doplnila magistra Medková. 
ních služeb, což předpokládá aktivní zapojení obcí tedy s vedeními obcí. Komunitní plán se přitom do-    „Všem obcím jsme samozřejmě ochotni po-
do komunitního plánování. Pokud hovořím o aktiv- tkne z největší míry oblasti sociální péče, ale bude moci a poskytnout veškeré potřebné informace. 
ním zapojení obcí, tak v této fázi se spíše jedná o vy- doplněn i o další možnosti volnočasových aktivit Pokud budou mít jakýkoliv problém nebo dotaz, je 
slovení konkrétních požadavků, které vyplývají z ak- pro děti, akce pro mládež, seniory i další skupiny možné se na nás obrátit, kontakty mají. Nyní pro-
tuální situace. Zde je třeba zdůraznit, že sociální obyvatel.“ doplnila magistra Kateřina Jozová, která bíhá poslední fáze sběru dat a jejich vyhodnocová-
služby v obcích již dnes zajišťovány jsou, a to z velké se sběrem a zpracováním dat zabývá. Jen tak je ní. Poté bude následovat široká diskuse, v jejímž 
míry právě Animou - bez jakékoliv jejich účasti - ať  možné vypracovat konkrétní dokument, který je rámci je třeba jasně stanovit priority obcí a konkrét-
již se jedná o ambulantní pečovatelskou službu, potřebný například při podávání žádostí o dotace z ní cíle, které je třeba do komunitního plánu zapra-
koupání, denní stacionář či odlehčovací službu. Nic- evropských fondů. covat. Celý dokument by měl přitom být dokončen 
méně jednou z nejžádanějších služeb je pečovatel- „Není ale možné vypracovat nekonkrétní, po- ještě v tomto roce,“ zakončila magistra Jozová infor-
ská terénní služba, kterou však bez finanční spolu- všechný materiál. Při žádosti o dotaci je třeba dolo- maci o projektu, který napomůže další práci za-
účasti obcí zajistit nelze. I přesto, že se řádově jedná žit konkrétní potřebu, zakotvenou v tomto doku- stupitelstev obcí mikroregionu, které budou mít 
o tisícikoruny ročně, vyvolává tato potřeba určitý mentu. Jen s takto podloženým záměrem je potom zájem o spolupráci.                                                    
problém v jednání s obcemi a já věřím, že právě ko- možné reagovat na vypsané výzvy. Proto je spolu-

zn

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OSVĚTLENÍ
Ještě v tomto roce dojde k rekonstrukci sítě veřej-
ného osvětlení v určitých částech města. Důvodem 
je snaha o snížení jeho energetické náročnosti. 

V projektu, který bude za padesátiprocentní 
finanční podpory státu zrealizován v následujících 
měsících, se přitom bude jednat zvláště o výměnu 

„V roce 2016 se městu naskytla možnost podat dosavadních svítidel za nová, technologicky 
žádost o příspěvek na tuto akci z programu Efekt vyspělejší a ohleduplnější k životnímu prostředí. 
2016 ministerstva průmyslu a obchodu. Tento pro- Mimoto se počítá také s výměnou devíti rozvaděčů, 
gram nabízí hned několik oblastí podpory, z nichž které jsou nyní již ve špatném stavu.
jednou je právě úspora energie formou snižování e- „Velká část zmiňované investice se týká původní 
nergetické náročnosti,“ vysvětlila paní Bc. Markéta části lokality Čeplov, dále pak vnitrobloku sídliště 
Petrová, vedoucí oddělení investic MěÚ. Těsnohlídkova a ulic Bedřicha Smetany, Družstevní, 

Fibichovy, 28. října či Nazaretu. Půjde ale opravdu 
jen o výměnu svítidel, obyvatelé uvedených lokalit 
a ulic se nemusejí obávat rozsáhlých výkopových 
prací,“ ujistila Markéta Petrová. 

Spolu s novými rozvaděči budou nainstalovány 
také tak zvané napěťové regulátory, které umožní 
ovlivňovat intenzitu osvětlení podle aktuální 
potřeby a tím přispívat k úspoře elektrické energie. 
Popsaným zákrokem by mělo dojít k úspoře potřeb-
né  elektřiny v minimální výši 35 procent, což se 
samozřejmě projeví jak s ohledem na životní 
prostředí, tak i na hospodaření města.                   

  

   

Finanční rozpočet na celou akci hovoří přibližně 
o třech milionech korun.                                           zn
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O jedné z největších čáslav-
ských společností Ljunghall 
jsme rozsáhleji informovali 
v dubnu loňského roku. Od 
té doby se ve firmě odehrá-
ly dvě zásadní věci.  Ljung-
hall, s.r.o. provedl v čáslav-
ském výrobním závodu 
změnu na postu ředitele a 
nyní otevírá další novou vý-
robní halu.

zí se zkušenostmi nabytými z vedení projektů, kon-
taktu se zákazníkem a vedení výroby. Stál také při 
stavbě nové haly, jejíž průběh nám upřesňuje ve-
doucí projektu František Kopský.

„Práce byla započata v srpnu roku 2015. Nej-
prve jsme museli zbourat staré budovy, které nám 
ve výstavbě bránily. Otevření haly do zkušebního 
provozu plánujeme na přelomu měsíce července a 
srpna. Konkrétně se jedná o obrobnu a centrální 
sklad, který poslouží při práci na nových projek-
tech.” František Kopský nám dále sdělil, že stavba 

Ředitele Martina Brebi- bude třicet metrů široká a sto metrů dlouhá.   
se, který přešel na místo Základy této společnosti byly položeny již před 
ředitele obchodu a marke- 22 lety a dnes se řadí mezi prestižní a uznávané vý-
tingu Ljunghall Group, 1. robce odlitků pro automobilový průmysl nejen v 
října 2015 vystřídal pan Evropě. Zabývá se převážně tlakovým litím, obrábě-
Martin Sladkovský, dlouho- ním a montáží hliníkových odlitků pro motory, pře-
letý manager výroby. Do vodovky a další součásti osobních i nákladních auto-
vedení závodu tedy přichá- mobilů.                                                                        JN

CO JE NOVÉHO VE SPOLEČNOSTI LJUNGHALL?  

Výstava historických strojů s názvem Pradědečkův 
traktor se po roce vrací do areálu čáslavského země-
dělského muzea. Třináctý ročník je naplánován na 
4. 6. až 5. 6. a díky bohatému programu si na své 
přijde celá rodina. 

Akce Pradědečkův traktor, na niž každoročně opomenout ani na v současnosti probíhající výsta-
zavítá přes 4 000 návštěvníků, však není pouze do- vu, která sice nesouvisí s již zmiňovanou akcí, ale 
ménou technicky založených mužů, kteří jistě se jistě potěší především menší chlapce, kterým se 
zájmem uvítají také návštěvu pražského veterán rozzáří oči při pohledu na modely osobních auto-
klubu vozidel Praga nebo Land-Rover. Celé dva dny mobilů, kamionů, motorek, vojenské techniky nebo 

Součástí komentované expozice strojů v chodu, zpestří také doprovodný program a chybět nemo- autobusů. „Jedná se o výstavu s názvem ,Klukovský 
jež je považována za páteř celé akce, bude speciální hou ani stánky s občerstvením. „Snažíme se o to, sen - holčičkám vstup povolen' , která není zaměře-
část výstavy věnující se devadesátému výročí zahá- aby se u nás zabavila celá rodina. Uskuteční se na- na pouze na chlapce, ale i na jejich tatínky, dědečky, 
jení sériové výroby traktorů značky Škoda. „Jsme příklad velmi oblíbená a pro většinu lidí velmi atrak- a v neposlední řadě na jejich sestřičky, pro které je 
velmi rádi, že lidem můžeme předvést unikátní řadu tivní trial show, připravené budou malé dřevěné připravena přehlídka panenek a společenských her. 
prvorepublikových strojů značky Škoda a upozornit bagry, na kterých si děti mohou procvičit motoriku, Jedná se o část největší sbírky svého druhu v Evropě. 
na kulaté výročí tohoto výrobce s dlouholetou tradi- dětský koutek, skupinové bubnování a mnoho další- V Čáslavi bude otevřena do konce října”. Doplňuje 
cí. Traktor Škoda HT-25 byl vyroben pouze v sérii 10 ho pro zabavení všech generací.” upřesňuje Vladi- závěrem Vladimír Michálek.                                     
kusů a my budeme předvádět jediný dochovaný mír Michálek.
exemplář, který byl vyroben jako první z této série. Prostor pochlubit se svým ,klenotem' má také 
Podařilo se nám opravit vzácný prototyp traktoru veřejnost. Pan Michálek k této možnosti dodává: 
HT - 18. Dále jsme v letošním roce pořídili kolový „Budeme rádi, když expozici rozšíří sběratelé a fa-
tahač ŠT - 180, který byl sice vyroben roku 1977, ale noušci historických strojů. Pokud kdokoliv dorazí 
v době odkupu měl najeto pouze 49 motohodin. Mu- například na motorce starší šedesáti let nebo jiném 
seli jsme ho tedy do expozice zařadit také.” dodává zajímavém stroji, vstupné bude mít zdarma a může 
ředitel pobočky NZM Čáslav inženýr Vladimír Mi- zpestřit naši nabídku.”  
chálek. Při rozhovoru s panem ředitelem jsme nemohli 

JN

TRADIČNÍ PŘEHLÍDKA HISTORICKÝCH STROJŮ PROBĚHNE PRVNÍ VÍKEND V ČERVNU    

Plné vstupné na akci činí 100 korun, snížené vstupné pro děti bude 50 korun a celá rodina zaplatí 250 korun.  

Program sobota:

08:00 - 17:00  - zpřístupnění všech expozic  a vybraných depozitářů
09:30 a 12:00 - trial show
10:00 a 12:30 - vystoupení Drum Circle - skupinové bubnování
10:30 a 13:00 - předvádění historických traktorů v chodu
13:00 - 15:00 - prezentace historických vozidel Praga 
15:00 - pro zájemce s řid. průk. T – soutěže (o ceny) 

Průběžně - předvádění stabilních motorů a ostatní techniky 
                - předvádění modelové parní lanové orby   
                             - program pro děti (spolujízda na traktoru, ...)
                             - prezentace parních strojů 

Program neděle:

08:00 - 17:00 - zpřístupnění všech expozic a vybraných depozitářů 
09:00 - 11:30 - vystoupení Drum Circle - skupinové bubnován
09:30 a 12:00 - trial show
10:00 a 12:30 - vystoupení DDM, Street dance
10:00 - 13:00 - prezentace vozidel Land-Rover
10:30, 13:00 a 15:30 - předvádění historických traktorů v chodu 

 Průběžně: - předvádění stabilních motorů a ostatní techniky 
- předvádění modelové parní lanové orby
- program pro děti (spolujízda na traktoru, ...) 

                                      - prezentace parních strojů

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

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

nebo na webových stránkách
 www.caslavskachata.cz 

Čáslavská chata 
v krkonošském lyžařském 

středisku ve Velké Úpě

nabízí volné pokoje v období 
letních prázdin

1.7.2016 – 30.8.2016
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Čáslavská dopravní škola stála na stupních vítězů 
středoškolského mistrovství ČR v požárním sportu

Ve čtvrtek 21. 4. 2016 se konalo v Pardubicích I. 
Středoškolské mistrovství ČR v požárním sportu, 
jehož se zúčastnila i naše škola. Přihlášeno bylo 
celkem 15 družstev mladých mužů a 11 družstev 
dívek z celé České republiky. Soutěž probíhala 
během dvou dnů.  Žáci oboru požární ochrana, 
který se vyučuje na naší škole, soutěžili pod 
vedením  trenéra pana Moravce v  disciplíně 
požární útok. Přestože se naše škola této soutěže 
účastnila poprvé, dosáhla velkého úspěchu. Naše 
žákyně se v disciplíně požární útok umístily na 
krásném třetím místě.

Trenérovi a všem soutěžícím děkujeme za 
vynikající reprezentaci naší školy a přejeme do 
budoucna mnoho dalších úspěchů.

Ing. Bc. Jitka Poborská, SOŠ a SOU dopravní 
Čáslav

ÚSPĚCH V POŽÁRNÍM SPORTU

Nejen žáci čáslavských základních a středních škol, 
ale i ti z blízkého okolí, dosahují často velmi dobrých 
výsledků na nejrůznějších soutěžích. Důkazem 
mohou být následující řádky.

Základní škola a Mateřská škola Žleby patří mezi 
školy, které každý rok organizují školní kolo 
Dějepisné olympiády. Tematické zaměření letos zní 
„ Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou 
korunou“.  Okresního kola, které se konalo 19. 
ledna 2016 v Čáslavi v DDM, se zúčastnili tři naši 
žáci. Umístění nás velmi potěšilo vzhledem k tomu, 
že jsme malá škola. Na 7. - 8. místě se umístil Adam 
Vondra (8. ročník), na 2. místě Karolína Kunášková 
(9. ročník) a na 1. místě Vojtěch Pavlas (9. ročník). 
Žáci na 1. a 2. místě postoupili do krajského kola, 
které se konalo 21. 3. 2016 v Kladně. Oba se poctivě 
připravovali a my jsme netrpělivě čekali na 
výsledky. Vojtěch Pavlas se totiž v loňském roce 
dostal do kola celostátního, kde se velmi dobře 
umístil. A výsledek? I letos byl úspěšný: skončil na 3. 
místě a postupuje opět do celostátního kola. Nyní 
ho čeká vypracování písemné práce na téma:

  „Po stopách Lucemburků v mém kraji“ a 
důkladná příprava. Všichni mu držíme palce. 

PaedDr. Dagmar Hozová, učitelka dějepisu

DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ

Už se nezastavitelným tempem blíží čas dovole-
ných. Proto jsme připravili pro ty, kteří hodlají jet na 
zájezd, několik rad a doporučení.

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

Mgr. Bc. Tomáš Flögel

První důležitou otázkou je, zda si koupit zájezd 
od cestovní kanceláře anebo od cestovní agentury. 
Zásadní rozdíl mezi cestovní agenturou a cestovní 
kanceláří spočívá v tom, že organizovat zájezdy je 
oprávněna pouze cestovní kancelář. Cestovní 
kancelář proto musí být ze zákona pojištěna pro 
případ úpadku anebo jiným zákonem dovoleným 
způsobem pro tento případ zajištěna. Před objed-
náním zájezdu je vhodné se podívat do seznamu 
cestovních kanceláří vedeného Ministerstvem pro 
místní rozvoj, zda je kancelář, jež organizuje zájezd, 
který si přejeme koupit, v tomto seznamu vedena a 
rovněž i doporučujeme zkontrolovat informace o 
pojištění či zajištění této kanceláře pro případ jejího 
úpadku.

Naproti tomu cestovní agentura může pouze 
zprostředkovávat prodej zájezdů organizovaných 
cestovními kancelářemi. Z tohoto důvodu cestovní 
agentura nemusí být pojištěna či jinak zajištěna pro 
případ svého úpadku. Organizátorem zájezdu v 
případě zájezdu zprostředkovaného cestovní 
agenturou je tedy vždy cestovní kancelář a nároky z 
vad zájezdu či úpadku cestovní kanceláře je nutno 
uplatňovat u cestovní kanceláře, která zájezd 
pořádala, resp. v případě krachu kanceláře u 
příslušné pojišťovny či banky.

Spotřebiteli musí být vždy poskytnuto písem-
nou formou alespoň potvrzení o uzavření zájezdu s 
uvedením základních informací o zájezdu. Smlouvu 
o zájezdu lze za storno poplatek, jehož výše závisí na 
čase před konáním zájezdu, zrušit. Cestovní kance-
lář může jednostranně změnit smlouvu o zájezdu, v 
případě ceny zájezdu lze tak učinit pouze do 20 dnů 
před konáním zájezdu. Spotřebitel má v tomto 
případě vždy právo od smlouvy o zájezdu do 5 dnů 
odstoupit. V případě, že spotřebitel na změnu 
zájezdu nijak nereaguje, zákon toto vykládá jako 
jeho souhlas se změnou zájezdu. Překazí-li nám 
plánovaný zájezd nečekaná událost, ať už se jedná o 
úraz, nemoc či cokoliv jiného, můžeme se vyhnout 
placení stornopoplatků vysláním jiné osoby a 
postoupením práv ze zájezdu na ni, učiníme-li tak 
do 7 dnů před konáním zájezdu.

Jakožto právníci, kteří řadu klientů v souvislosti 
s reklamací jejich zájezdu či vymáháním jejich 
nároků v případě úpadku cestovní kanceláře 
zastupovali, Vám rádi v případě potřeby poradíme.

NĚKOLIK RAD OHLEDNĚ ZÁJEZDU

Nedaleká obec Žáky získala v dubnu 2016 podporu 
ze Státního fondu životního prostředí ČR, díky níž v 
letošním roce proběhne revitalizace několika lokalit 
na území Štrampouchu.

V současné době již začaly přípravné práce 
nezbytné pro založení trávníků v Háječku - na 
plochách, odkud vloni veřejně prospěšní pracovníci 
obce odstranili porost invazního trnovníku akátu. 
Na podzim zde pak budou vysázeny keře a stromy, 
které mimo jiné doplní i proluky ve stromořadí lip 
podél hlavní silnice. Také bude dosazeno 10 borovic 
do větrolamu na fotbalovém hřišti. Další převážně 
ovocné stromy se budou sázet podél pěšinky z 
Háječku do Chalup, u místního pohostinství a u 
zastávky na návsi. Celkem je plánováno vysadit 40 
keřů a 56 stromů.

Na přelomu května a června budou v obci 
pracovat odborní arboristé, kteří ošetří 23 
stávajících starých stromů – převážně lip a jírovců v 
Háječku i na dalších místech Štrampouchu.

Projekt „Revitalizace veřejných prostranství v 
intravilánu obce Žáky“ byl vytvořen za finanční 
podpory SFŽP ČR a MŽP, odkud obec Žáky získala 
dotaci ve výši 390 328 Kč.                                          TZ

NA ŠTRAMPOUCHU LETOS PŘIBUDOU 
NOVÉ STROMY

Oslavy se konají dne 16. července 2016
 od 10 hodin ve Žlebských Chvalovicích
 a budou situovány do horní části obce.

Po oficíalitách (např. odhalení znaku obce) bude 
odpoledne Dětský den, ukázky činnosti hasičů, 

fotbalové utkání a večer taneční zábava.
web obce: www.zlebskechvalovice.eu

625 LET ŽLEBSKÝCH CHVALOVIC

Klub rodáků a přátel města Čáslavě 
vás srdečně zve na procházku s výkladem. 

Zasvěcenou průvodkyní zájemců o dějiny 
našeho města bude PhDr. Jana Vaněčková 
ze Státního okresního archivu Kutná Hora. 

Vycházka se koná ve čtvrtek 23. června 2016 
sraz v 15.00 hodin před radnicí.

Těšíme se na Vaši účast!

HORSKOU ULICÍ NA PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ 

14. ROČNÍK MALÍŘSKÉHO 
PLENÉRU SE BLÍŽÍ
Malířský plenér se stal ve svých již uskutečněných 
třinácti ročnících vítanou součástí kulturního života 
v našem městě. V dobré tradici proto chtějí jeho 
organizátoři pokračovat i v tomto roce a již delší 
dobu proto plánují program červencového setkání.

„Již čtrnáctý ročník Malířského plenéru se 
tentokrát uskuteční ve dnech od 11. do 15. červen-
ce, tedy v první polovině letních prázdnin,“ infor-
movala jedna z pravidelných účastnic čáslavského 
setkávání výtvarníků, paní Bohumila Juklová. Ta 
dále také doplnila, že úvodní setkání zájemců o 
účast v letošním plenéru proběhne v první den 
akce, tedy 11. 7. od 9 hodin ráno v budově městské-
ho muzea v Husově ulici. 

K účasti na pořádané akci jsou zváni všichni 
amatérští malíři, kteří se chtějí ve svém koníčku 
dále rozvíjet, diskutovat s lidmi obdobného zájmu a 
zaměření a prožít zkrátka několik příjemných dní, v 
nichž se seznam jejich děl opět rozšíří. 

Díla účastníků minulých ročníků jsme měli 
možnost vidět například na výstavách, které se 
uskutečnily ve vestibulu městské knihovny nebo 
také v prostorách restaurace Na Kuchyňce na 
náměstí Jana Žižky z Trocnova. Tak neváhejte a 
přihlaste se také! Více informací je k dispozici na 
telefonním čísle 602 612 205.                                   zn 
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POZOR NA ZNÁMOU ,POSTAVU’

(NE)ZACHRÁNĚNÝ PES 

OPILÝ CIZINEC BEZ POVOLENÍ K POBYTU

 Muž, který v Čáslavi přitahuje pozornost 
svým vzezřením a tím, že se po městě pohybuje na kole v doprovodu černého 
psa, hraje hlavní roli v incidentu vyšetřovaném jako přestupek.

Žena navštívila strážníky s oznámením, že na Kostelním náměstí ztratila 
peněženku s doklady a peněžní částkou 1 000 korun. Městští policisté při vyšet-
řování využili možnost zhlédnout záznam z kamerového systému, který celou 
událost monitoroval. 

Oznamovatelka seděla se svojí kamarádkou na lavičce, pod níž jí peněženka 
v nestřeženém okamžiku vypadla. Když dámy odešly z náměstí, projížděla oko-
lo inkriminovaného místa výše zmiňovaná osoba, která si ztracené tašky všimla 
a odvezla. Protože policie díky místní znalosti věděla, o kterého muže se jedná, 
vydala se za ním kvůli objasnění celé situace a zjištění jak s nálezem naložil.

Dotyčný sdělil, že měl v úmyslu tašku vrátit. K dotazu ohledně peněžní hoto-
vosti se vyjádřil, že tisíc korun v ní nenašel. Oznámení o podezření z přestupku 
bylo se záznamem postoupeno k přestupkové komisi.     

Dva mladí lidé si v ulici Poštovní všimli přivázaného 
psa. V domnění, že zde zvíře někdo odložil a nechal napospas osudu, se mu  
rozhodli pomoci. Odvázali jej a dovedli na služebnu městské policie. Vzhledem 
k tomu, že pes měl u sebe misku s vodou, hračku a že je v blízkosti lékařská ordi-
nace, strážníci pojali podezření, že domácí mazlíček pouze čeká na svého maji-
tele z řad pacientů. Vypravili se s ním tedy zpět do Poštovní ulice, kde se již o 
svého psa strachovala jeho majitelka, která byla skutečně u lékaře.       

K relativně častým hlášením podobného typu se policie vyjadřuje s pocho-
pením, oceňuje obětavost a starostlivost občanů o zvířata, zároveň ale žádá, 
aby lidé v podobných případech citlivěji vyhodnocovali situace a oznámení ne-
podávali na základě prvního dojmu. Zvířat, zejména mláďat, ve volné přírodě 
by se rozhodně neměli dotýkat.    

 Začátkem května přijala hlídka MP 
Čáslav oznámení, že v ulici Chrudimská, poblíž obchodního domu Lidl leží muž. 
Po příjezdu strážníků na místo bylo zřejmé, že muž je v podnapilém stavu. Po 
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ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE ujištění se, že dotyčný neutrpěl úraz a nemá zdravotní potíže, byl požádán o 
prokázání totožnosti. Vzhledem k tomu, že nemohl svoji totožnost prokázat, 
přistoupila hlídka k předvedení na OO PČR Čáslav.

Jednalo se o muže ukrajinské národnosti, kterému dne 11. 3. 2016 zanikla 
lhůta pro pobyt v České republice. Z tohoto důvodu musela dorazit cizinecká 
policie, která si celý případ převzala k dalšímu šetření. Do jejího příjezdu, do 
14:00 hodin byl muž omezen na osobní svobodě. 

  Přelom dubna a května se 
opět po roce nesl ve znamení pálení čarodějnic. Druhý ročník pálení čarodějnic 
pořádaný městem proběhl sice bez větších komplikací, městská policie však  
jeden případ spojený s tímto večerem řešit musela. 

Oslavy byly ukončeny před jedenáctou hodinou večerní a ihned se začalo s 
úklidem areálu. Druhý den, při ranní kontrole, kdy mělo dojít ke skládání stanů, 
vyšlo najevo, že u jednoho městského stanu, který ležel na zemi a měl poškoze-
nou nosnou konstrukci, chybí pět upevňovacích popruhů. Policie pojala pode-
zření, že kurty odcizil muž, který byl při úklidu spatřen, jak nese jednu z nich 
směrem z areálu. Kvůli velkému počtu lidí, starajících se o úklid, však dotyčný 
splynul s davem a podezření z krádeže na sebe v daný okamžik neupoutal.  

Policie díky dobré místní znalosti, vyrazila k místu bydliště podezřelého, 
kde zastihla přítelkyni jeho otce. Hlídce sdělila, že podezřelý není doma, a že 
jeho otec ještě spí. Zároveň strážníky ubezpečila o případném vyřízení záleži-
tosti. 

Pět minut po sedmé ráno přinesl na služebnu otec podezřelého igelitovou 
tašku s pěti oranžovými upevňovacími popruhy, kterou ráno nalezl opřenou u 
vchodových dveří domu. Necelou půlhodinu poté se na služebnu dostavil hlav-
ní aktér případu a ke krádeži se přiznal. Vzhledem k tomu, že městu tímto činem 
vznikla škoda, čeká případ další šetření.   

KRÁDEŽ POZNAMENALA PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

Důležitá telefonní čísla

Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

V pátek 10. června 2016 se v České republice uskuteční opět Noc kostelů. 
Koná se každoročně od roku 2009. Kostely, chrámy, katedrály a modlitebny se 
při Noci kostelů otevírají všem zájemcům a často nabízí zajímavý program. V 
loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1400 koste-
lů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky téměř 8 000 programů. O 
mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více než 450 000 
návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci.

Mottem letošní Noci kostelů je biblický verš 21,25 z knihy Zjevení: „Jeho 
brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude.“

I my vás letos zveme na Noc kostelů do Evangelického kostela v Čáslavi. Le-
tošní rok přináší dvě velká výročí - sedmisté výročí narození Karla IV. a 600. výro-
čí upálení českého reformátora Jeronýma Pražského. My si chceme při Noci 
kostelů připomenout ještě jedno výročí, které se váže také k Čáslavi, k našemu 
kostelu a k bývalému Reformovanému učitelskému ústavu, a to je 170. výročí 
narození Jana Karafiáta a 140. výročí prvního knižního vydání Broučků. Jan Kara-
fiát (4. 1. 1846 – 31. 1. 1929) byl český reformovaný farář, od roku 1872 učil ná-
boženství, pedagogiku, didaktiku a češtinu v Evangelickém učitelském ústavu v 
Čáslavi, kde působil i jako spirituál. Roku 1874 se stal jeho správcem, poté se 
stal farářem v Hrubé Lhotě na Valašsku. Je možné, že už v Čáslavi začal s psaním 
Broučků. Podle Jana Karafiáta se také jmenuje ulice, v které se evangelický kos-
tel nachází.

17:00  hodin HLEDÁNÍ POKLADU V KOSTELE - zábavná hra pro děti v kostele 
a v jeho okolí, seznámení s historií kostela 

NOC KOSTELŮ

PROGRAM NOCI KOSTELŮ V EVANGELICKÉM KOSTELE 
V ČÁSLAVI, ulice Jana Karafiáta:

 - přivítání v kostele a zahájení Noci kostelů 
(farářka Mgr. Drahomíra Dušková Havlíčková)

pod vedením Jiřiny 
Borské, Ivy Jeriové, Mgr. A. Šubínové, Marie Radilové, klavírní doprovod - Iva 
Jeriová.

 pod vedením Jiřiny 
Borské, Ivy Jeriové, Mgr. A. Šubínové, Marie Radilové, klavírní doprovod - Iva 
Jeriová.

„ŽIJEME, TVOŘÍME, VĚŘÍME“ 
 (varhaníci evangelického sboru v Čáslavi)

 - možnost sám/a přečíst žalm od stolu 
Páně nebo z kazatelny a vyzkoušet si, jak to zní nebo poslouchat…

 společné jídlo v kostele
 - čtení z Broučků na dobrou noc, společná Broučkova 

modlitba a zavírání kostela

18:00 hodin„Dobrý večer!“

18:15 - 18:45KONCERT  ŽÁKŮ ZUŠ J. L. DUSÍKA ČÁSLAV 

18.45 - 18:50 Krátké seznámení s historií evangelického kostela
19:00 - 19:30 KONCERT  ŽÁKŮ ZUŠ J. L. DUSÍKA ČÁSLAV

20:30 - 21:00 Varhanní hudba (varhaníci evangelického sboru v Čáslavi)
21:00 - 21:30 Vernisáž výstavy členů a přátel evangelického sboru v Čáslavi 

21:30 - 22:00 Varhanní hudba
22:00 - 22:30 Četba biblických žalmů

22:30 - 23:30 AGAPÉ 
23:15„Dobrou noc!“

19:30 - 20:00 Historie kostela v obrazech a fotografiích 
20:00 - 20:30 Čtení z Broučků Jana Karafiáta

23:30 Půlnoční společné zpívání na Kostelním náměstí

-

Během celé Noci kostelů v evangelickém kostele budete mít možnost 
rozhovoru s farářkou, se členy evangelického sboru, volné prohlídky 

kostela, nákupu křesťanské literatury a biblí.



Okresní finále ve Štafetovém poháru se konalo na 
stadionu ve Vodrantech. Naši atleti z prvního 
stupně zabojovali a pohár vyhráli a postoupili do 
celostátního finále, které se uskuteční 31. 5. opět 
ve Vodrantech. Školu reprezentovali: V. Junek, T. 
Vančura, V. Vondra, M. Psota, J. Zoul, Š. Tvrdý, A. 
Houfek, J. Jasanský, T. Pospíšil, N. Kuklíková, Š. Sed-
láčková, T. Tomaňová, E. Závůrková, M. Kavánková, 
B. Dvořáková, A. Pipková, M. ZdeňkováA. Syrová.
LA čtyřboj v Kutné Hoře jasně vyhráli starší žáci D. 
Šindelář, D. Švarz, T. Kořínek, T. Michek a postoupili 
do krajského finále ve Staré Boleslavi.
Mc Donald's Cup okresní finále v kategorii „B“ 
vyhráli naši žáci v konkurenci šesti nejlepších týmů 
a postoupili do krajského finále v Neratovicích. 
Školu reprezentovali: Š. Tvrdý, A. Houfek, J. Zoul, M. 
Málek, M. Kotrba, F. Mariani, T. Vančura, D. Šolta, K. 
Šindelář.
Aquatlon to je plavání a běh se uskutečnil ve 
sportovním areálu ve Vodrantech. Naši závodníci 
opět zabojovali a získali tato umístění: 1. místo - T. 
Tomaňová, M. Adámek, Š. Sedláčková, A. Pro-
cházková, E. Vavřinová; 2. místo - A. Čudová, V. Ju-
nek, M. Zdeňková, A. Roušar; 3. místo - D. Balaš, A. 
Jelínková, A. Houfek                    P. Š.

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ  ZŠ SADOVÁ

KORFBAL I DRAVCI NA „MASARYČCE“
O tom, že výuka rozhodně nemusí být jen nudné 
sezení ve školních lavicích, se mohli nedávno 
přesvědčit také žáci základní školy v Masarykově 
ulici, pro něž byly (mimo jiné) připraveny hned dvě 
zajímavé akce. 

S novým sportem byly děti seznámeny v rámci 
jednodenní akce, které se osobně zúčastnil místo-
předseda Českého korfbalového svazu Lukáš Filip. 

Vybavení, potřebné ke hře, má škola až do 
konce tohoto školního roku od korfbalového svazu 

První z nich se nesla ve sportovním duchu a šlo ve výpůjčce. Pokud se tento sport v hodinách těles-
o představení nového moderního sportu korfbalu - né výchovy osvědčí, bude pravděpodobně odkou-
jakési obdoby košíkové, při níž jsou ale „koše“, v peno a děti je budou moci využívat i nadále.
tomto případě lépe řečeno obruče, umístěny 
uprostřed hracích polí.  

V naší republice teprve poznávaný sport zaujal 
také ředitele školy, magistra Jaroslava Vostrovské-

Druhou z uvedených akcí se potom staly ukázky 
výcviku dravců ve sportovním areálu ve Vodran-
tech. Zde měli žáci školy možnost seznámit se blíže 
se životem i způsobem získávání obživy těchto 

ho, pro něhož je zajímavou skutečností také opeřenců, kteří se dětem předvedli i za letu a při 
možnost hry dívek společně s chlapci. „Pravidla hry samotném lovu.
přímo hovoří o smíšených hracích týmech, přičemž Názorná výuka mimo školní lavice je pro děti 
například při bránění je třeba dodržovat pravidla, že vždy milým zpestřením běžných dní a zážitky, které 
chlapci brání ve hře opět chlapcům a dívky jen si s sebou odnášejí, se do jejich pamětí jistě vpisují 
dívkám,“ vyzdvihl jednu ze zvláštností korfbalu trvaleji, než pouhé čtení a prohlížení obrázků v 
magistr Vostrovský.  učebnici nebo na počítači.                                        zn

V souvislosti s nedávným zahořením čáslavské 
skládky upozorňujeme občany na zákonnou po-
vinnost třídit odpad. U nádob na směsný komunální 
odpad je nepřípustné, aby obsahovaly vytříditelné 
druhy odpadů, nebezpečné odpady a z hlediska 
potenciálního požáru nesmí obsahovat žhavý nebo 
teplý popel. Posádky svozových vozidel budou důs-
ledněji kontrolovat obsah nádob.

Do kategorie nebezpečných odpadů se řadí

Čisticí prostředky

automobilové prostředky

zahradnic-
ké potřeby

domácí pesticidy

z domácí dílny

Nebezpečný odpad je nutné sbírat odděleně a 
zamezovat jeho míšení s ostatními druhy odpadů. 
Právě nebezpečné složky ve směsi s jinými druhy 
odpadů mohou zapříčinit vznik požáru. 

V praxi to znamená nevhazovat nebezpečný od-
pad do nádob na komunální odpad, ale odevzdávat 
ho v rámci určených svozových dnů anebo ještě lé-
pe odevzdat nebezpečné druhy odpadů přímo ve 
sběrném dvoře v areálu skládky. Občané města Čás-
lav, kteří se prokáží občanským průkazem, mohou 
tyto odpady ve sběrném dvoře předat bezplatně.

Je nutné doplnit, že tato služba funguje pouze 
pro fyzické osoby trvale žijící v Čáslavi, pro podnika-
telské subjekty platí zákonná povinnost odpady 
pocházející z podnikatelské činnosti třídit a ode-
vzdávat osobám oprávněným k jejich převzetí na 
své vlastní náklady.

 
předměty, prostředky a výrobky po ukončení svojí 
životnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní 
prostředí:  - pro toalety a tekuté 
odpady, pro sanitární keramiku, na leštění nábytku, 
prací a bělicí prostředky, chemikálie pro provoz a 
údržbu bazénů;  - motoro-
vé oleje, autobaterie, čističe karburátorů, brzdové a 
převodové kapaliny, nemrznoucí směsi; 

 - herbicidy, insekticidy, fungicidy, 
mořidla;  - prostředky pro derati-
zaci, protimolové tablety a spreje, repelenty a spre-
je proti obtížnému hmyzu;  - lepidla a 
tmely, barvy a laky, ředidla a rozpouštědla, fotoche-
mikálie, odstraňovače barev a laků.

Podrobné informace o tom, jak třídit, najdete 
na  internetových stránkách www.trideni.cz.

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY

Rodinné dovolené spojené s cestováním do 
zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokla-
dů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? 
Věděli jste například, že i děti mohou do členských 
států Evropské unie a dalších vybraných evropských 
zemí cestovat na vlastní občanský průkaz? 

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti 
levnější. Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo ob-

čanského průkazu činí maximálně 30 dnů. 

Informací není nikdy dost. 

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů.

K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není 
nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii 
dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání 
žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz 
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě 
vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní 
doklad, lze tento předložit místo rodného listu. 

Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé 
rodiny cesta k moři či do hor za hranice České V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů 
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již je možné požádat o vydání cestovního pasu ve 
čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je 
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 
Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů 
v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: 
neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. 
Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou 
dobu platnosti má stanovenou na 5 let. Vzhledem k unii, doporučujeme se předem informovat u 
nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou 
které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezleti-
jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos lým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že 
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžado-
proto jistě potěší možnost cestovat po většině států vat určitou minimální dobu platnosti cestovního 
Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení 
nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a pobytu - nejčastěji činí požadovaná minimální doba 
také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, platnosti 6 měsíců. Podrobnosti k těmto i dalším 
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u 
Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je 
let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let. lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí 

 www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části 
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského „Státy a území - informace na cesty“.

průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, 
tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na 
nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Mgr. Jana Vildumetzová, 
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce 
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Docházka dětí do mateřské školy je důležitou 
součástí jejich života. Nejde jen o to, že taková péče 
umožní jejich rodičům návrat do práce a zajištěni 
rodiny po materiální stránce, ale velký přínos má i 
pro děti samotné, které mohou v kolektivu vrstevní-
ků rozvíjet schopnosti a dovednosti komunikace s 
okolím mimo úzký pečovatelský okruh vlastní 
rodiny. Dalším důležitým úkolem, který mateřské 
školy také plní, je příprava předškolních dětí na 
vstup do první třídy. Metod, které jsou v jednotli-
vých školkách či dokonce v jejich střediscích k 
dosažení co nejlepšího výsledku používány, je v 
dnešní době nepřeberné množství. Ve střediscích v 
Masarykově ulici a na Čeplově čáslavské mateřinky 
se v tomto školním roce učitelky rozhodly využívat 
tak zvaný stimulační program pro děti Maxík. 

školním vzděláváním.    kam samo nedosáhne nebo mu pomůže při jídle či 
Podle slov uvedené vedoucí jednoho ze středi- zavazování tkaničky. To všechno jsou momenty, 

sek zdejší mateřské školy se jedná o program, s nímž které vedou dítě dál a rozvíjejí jeho osobnost,“ 
je většina rodičů i dětí spokojena. Právě nyní, před zdůraznila mnohdy opomíjené momenty přípravy 
koncem školního roku, kdy finišuje i příprava na tak předškolních dětí na jejich další život paní Hana 
důležité vykročení do skutečného školního života, Koubková, která se již nyní těší také na některé další 
probíhá také ve školce patnáctitýdenní kurz, jehož chvíle, které ozvláštní konec školního roku ve 
se mimo dětí účastní i jejich rodiče. zmiňované mateřince. „Připravujeme například 

„Jde o 15 čtvrtečních odpolední, v nichž mají ´zahradní slavnost´ a důležitá je podle mého názoru 
děti společně se svými rodiči možnost pracovat - sa- také spolupráce školky a rodičů. Proto nabízíme 
mozřejmě pod vedením lektora - na rozvíjení rodičům jednou za dva měsíce možnost strávit s 
schopností předškoláků a jejich přibližování se dětmi určitou dobu přímo v prostředí jejich třídy,“ 
školní docházce,“ konstatovala paní Koubková. Ta doplnila. 
ale také zdůraznila, že příprava na vstup do první Spolupráci mateřské školy a rodičů dětí, které 
třídy není jen otázkou cíleného kurzu či „vyučování“ sem docházejí, velmi dobře ilustrovala například 
v mateřské škole. Jedná se o dlouhodobý proces, příprava letošních oslav „čarodějnic“ v mateřince 

„Jde o nový program, certifikovaný minister- který se skládá z běžných denních činností, při nichž na Čeplově, kde se do organizace akce aktivně 
stvem školství,“ přiblížila v základu vedoucí učitelka se dítě učí základní dovednosti, uplatnitelné v zapojilo několik maminek. Za jejich práci při přípra-
mateřské školy v Masarykově ulici, paní Hana životě. Řeč je na příklad o samostatnosti v oblékání, vě rekvizit, zajištění programu i následně při samot-
Koubková. „Aby byla zachována kvalita jeho schopnosti správně vyhodnotit vzniklou situaci, ném průběhu zábavného dopoledne patří všem 
provádění, školí učitelky, které v programu pracují, umění vnímat svět kolem sebe a rozlišovat hodnoty. velký dík.  
prozatím pouze samy jeho autorky, respektive Výchova v mateřské škole tak v tomto případě svým Všem dětem, které již zanedlouho překročí 
certifikovaní lektoři,“ doplnila paní Koubková. způsobem pouze doplňuje soustavnou práci rodičů práh školy a prvně usednou do lavice, přejeme 

Maxík je program, určený ve svém původním a ostatních rodinných příslušníků, kteří provázejí mnoho štěstí.    
významu na pomoc dětem s určitými poruchami dítě od narození nejen do okamžiku vstup u do                                                                                
učení. Je však jednoznačně patrné, že se jedná o základní školy, ale až do dospělosti. 
metodu, vhodnou také k přípravě dětí na vstup do „Součástí přípravy na další vzdě-
školy. Jde v podstatě o nalezení podmínek, při nichž lávání je také každodenní práce uči-
může dítě podávat odpovídající výkon, přičemž je telek mateřské školy, za kterou bych 
třeba chápat problémy dítěte a respektovat jeho jim chtěla velmi poděkovat. Často se 
potřeby. Nejedná se však pouze o „učení“ ve program školky měří počtem navští-
smyslu, který patrně většině nezasvěcených vytane vených divadelních představení, 
na mysli - důležitou součástí takové přípravy je počtem exkurzí či výletů. Já jsem ale 
například i nácvik nových tak zvaných pohybových přesvědčena, že to nejdůležitější, co 
stereotypů (správné sezení, uchopení tužky a tak můžeme dětem pro jejich rozvoj na-
podobně), dále rozvoj komunikačních dovedností, bídnout, je odpovídající zázemí a sta-
jako je správná výslovnost, tvorba vět či porozumě- bilní prostředí. V péči o dítě je důle-
ní informaci. Pomocí programu Maxík mohou děti žitý doslova každý moment, kdy ne-
rozvíjet také svůj zrak, sluch i prostorovou orientaci jen rodič, ale i paní učitelka utěší dítě, 
a další schopnosti, které jim potom - již za několik kterému se nedaří výkres podle jeho 
týdnů - pomohou zvládat první krůčky na cestě za představ, podá mu hračku z místa, 

zn  

MAXÍK POMÁHÁ PŘIPRAVIT DĚTI NA VSTUP DO ŠKOLY

Čarodějnice na Čeplově připravili ve spolupráci s rodiči. 

U příležitosti Dne Země jsme se s dětmi rozhodli 
letos vyhlásit jednodenní sběr papíru. Sběrová akce 
proběhla 21. 4. 2016 ve středisku „U bašty“ ve 
spolupráci s firmou Recykling - kovové odpady a.s.
Touto akcí jsme u dětí chtěli podpořit kladný vztah k 
prostředí, ve kterém žijeme, a tak položit základy 
pro odpovědný postoj k životnímu prostředí.
Do sběru papíru se zapojila většina dětí s rodiči i 
prarodiči a touto cestou bychom jim chtěli za 
přínosnou spolupráci poděkovat.
Finanční výtěžek se sběru bude použit pro děti při 
oslavě MDD. 

Zaměstnanci střediska MŠ „U bašty“

DEN ZEMĚ VE STŘEDISKU „U BAŠTY“ DĚTSKOU SKUPINU NA LETIŠTI OTEVŘELA PRVNÍ DÁMA, 
PANÍ IVANA ZEMANOVÁ
V pondělí 2. května 2016 zahájila provoz dětská 
skupina, umístěná na 21. základně taktického le-
tectva v Čáslavi. Skupina je určena až pro 24 dětí ve 
věku od 2 let do doby, kdy jsou přijaty k předškolní-
mu vzdělávání v mateřské škole.

Slavnostní otevření se konalo za účasti manžel-
ky prezidenta republiky paní Ivany Zemanové, která 
spolu s velitelem čáslavské základny plukovníkem 
Petrem Hromkem přestřihla pásku a symbolicky tak 
zahájila provoz dětské skupiny. Dětská skupina 
posádky Čáslav jako první navazuje na pilotní 
projekt Agentury profesního rozvoje a podpory 

musí výrazným způsobem a dlouhodobě převyšo-aktivit MO, který byl završen otevřením dětské 
vat kapacitu existujících předškolních zařízení jiných skupiny začátkem roku 2014 v Praze 6. „Služba péče 
poskytovatelů. „My jsme se snažili vyjít vstříc o předškolní děti se osvědčila, proto plníme slib, že 
zaměstnancům letiště. Víme, že v okolí jsou školky se dětské skupiny otevřou ve vybraných vojenských 
plně vytížené. Provozováním dětské skupiny navíc posádkových městech“, uvedl již dříve ministr 
našim lidem umožníme rychlejší návrat do pracov-obrany Martin Stropnický. Cílem dětských skupin 
ního procesu z rodičovské dovolené,“ řekl velitel rezortu MO je podpora péče o zaměstnance, 
základny plukovník Petr Hromek. Projekt je podpo-konkrétně jejich profesního, rodinného a osobního 
řen z Operačního programu Zaměstnanost, na zří-života, a to postupným zřizováním a provozováním 
zení dětské skupiny a její provoz po dobu 24 měsíců dětských skupin ve vybraných posádkách a dislo-
je čerpán příspěvek Evropského sociálního fondu, kačních místech. Kritéria jsou přísná, například 
který činí 85% (4 745 983,50 Kč).                             poptávka po této službě ze strany zaměstnanců TZ
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Morové sloupy, ať již méně či více honosné je 
jejich pojetí, najdeme v mnoha městech zemí s 
katolickou tradicí. Rozhodně se tedy nejedná o 
specifikum naší republiky. Lidé jejich vztyčením 
zpravidla na hlavním prostranství obce děkovali 
za ochranu například právě před morovou 
epidemií nebo naopak žádali o pomoc v případě, 
že by taková situace v budoucnu nastala. 
„Morové sloupy“ jsou potom dále děleny zvláště 
na dvě hlavní skupiny, a to sloupy mariánské a 
svatotrojiční. Rozeznat je lze poměrně snadno- Nadešel tedy čas na další 
podle centrálně zobrazeného výjevu. V případě údržbu památky, která by bez takové péče 
mariánského sloupu je hlavní postavou na postupně ztrácela nejen hodnotu, ale doslova i 
vrcholu sloupu Panna Maria, svatotrojiční sloupy svoji podobu. Restaurátorských prací, které bu-
zdobí, jak vše napovídá, zpodobnění Nejsvětější deme moci sledovat od poloviny června přibližně 
Trojice. Z uvedeného nástinu jasně vyplývá, že v po dobu tří měsíců, se ujme odborník v tomto o-
případě Čáslavi se jedná o tak zvaný mariánský boru, pan Josef Pospíšil z Kutné Hory.
morový sloup. Právě ten zdobí již od roku 1754 
jedno z největších náměstí v naší republice, 
náměstí v našem městě. 

jeho následné opravy a proměny. Z jejích zpráv se 
mimo jiné dozvídáme, že byl čáslavský mariánský 
sloup v roce 1854 opravován, přičemž došlo k 
relativně velkému zásahu do jeho podoby: „Tehdy 
kamenná jeho balustráda vyměněna za železnou 
mříž a dvě sochy svatých, svatého Jana Křtitele a 
svatého Pavla, patrně na této stojící přeneseny k 
svaté Alžbětě.“ Další opravou prošel podle stejné 
autorky sloup ještě v roce 1878 i v několika dal-
ších termínech, naposledy přesně před dvaceti 
lety, tedy v roce 1996. 

 Ten také vy-
světlil základní plán opravy: „V rámci restaurátor-
ských prací dojde mimo jiné k očištění a zpevnění 
korodujícího kamene, lokálnímu domodelování 
chybějících částí umělým kamenem i opravě zla-
cených atributů,“ konstatoval. Podle jeho dalších 
slov přijde na řadu také přeosazení několika 
kamenných stupňů v základně, které se v sou-
časné době již významným způsobem rozestupu-
jí.  

„Lešení bude kolem morového sloupu na 
Žižkově náměstí umístěno po 15. červnu, tedy 
těsně po termínu konání letošního ročníku Čás-
lavských slavností,“ přiblížila plánovaný začátek 
prací Bc. Jana Vyčítalová z odboru školství, kul-
tury a památkové péče zdejšího městského úřa-

Památkový katalog o čáslavském marián- du, která doplnila i další informace. Podle jejích 
ském sloupu navíc v poněkud odbornějším duchu slov při příležitosti restaurátorských prací přímo 
uvádí, že „sloup stojí ve středu, 3x odstupněného na objektu mariánského sloupu dojde také k 
zvýšeného stupně oktogonálního půdorysu dalším úpravám, týkajícím se jeho nejbližšího 
(8úhelník), který se opakuje i v samotném dláž- okolí, kterých si všimne patrně každý z pozorných 
dění náměstí okolo sloupu s mariánským mono- místních obyvatel. 
gramem. Základem statické, symetrické kompo- „Zároveň s opravou sloupu proběhne také 
zice je mohutný podstavec (v základu čtvercové- další změna, kterou má být odstranění současné 
ho půdorysu) na nárožích volutově rozšířený s zeleně, vysázené u paty sloupu,“ konstatovala Bc. 
pravoúhlými konzolami nesoucí jednotlivé pos- Vyčítalová s tím, že ačkoliv se jedná o esteticky 
tavy světců v mírně podživotní velikosti, které se zajímavou úpravu, není bohužel vhodná z po-
nevymykají z ustálené ikonografické tradice ba- hledu péče o morový sloup. „Je třeba vše zajistit 
rokního umění 18. století - svatý Jan Nepomucký tak, aby kamenem nevzlínala vlhkost ze zalévání, 
(v kněžském rouchu a s atributem krucifixu), sva- dokonce spolu s použitými hnojivy. V minulosti 
tý Prokop (s mitrou a s atributem čerta na vodít- sice byla učiněna určitá opatření,aby nedocháze-
ku, který se zakusuje do vrchního pláště světce), lo tímto způsobem k poškozování sochy, ta se 
svatý Šebestián (patron proti moru) a svatý Flo- však ukázala jako málo účinná,“ doplnila pracov-
rián (patron proti požáru v odění římského vojáka nice zdejší radnice.  V současné době osázené 
s atributem hořícího domu). Na podstavci stojí záhony budou tedy nyní odstraněny a na jejich 
uprostřed světeckých postav jednoduchý hrano- místě je naplánována zádlažba. Není však třeba 
lový nástavec vynášející několik metrů vysoký ko- se příliš obávat - o zeleň v tomto prostoru nebude 
molý jehlan se sochou Panny Marie jako Im- nouze ani nadále. „Rostliny budou místo přímo v 
maculaty (stojící na zeměkouli se srpkem měsíce zemi umístěny v květináčích, které zaručí bezpečí 
omotané hadem). Na pylonu jsou osazeny památky s ohledem na výše uvedené skutečnos-
reliéfní andílčí okřídlené hlavičky, které se ztrácejí ti,“ uzavřela Bc. Vyčítalová. 
v množství obláčků. Materiálem celého díla je Mariánský morový sloup, jeden z klenotů 
pískovec, dnes zbavený polychromie (barevného historického centra Čáslavi, tak v tomto roce čeká 
provedení). Zůstávají pouze zlacené detaily jako důkladná péče, jejíž  průběh budeme sledovat v 
například lemy šatů jednotlivých světců, paprsko- letních měsících výsledek si budeme moci pro-
vých svatozáří a kovaných doplňků.“ hlédnout pravděpodobně již nedlouho po skon-

Historii a události, jež sloup „potkaly“ za dobu čení hlavních školních prázdnin, tedy počátkem 
jeho existence, popisuje ve své práci také histo- podzimu.    
rička umění PhDr. Alžběta Birnbaumová, která Restaurátorský zásah a úprava okolí sloupu 
kromě data vzniku sloupu upozorňuje také na zajistí uchování jeho hodnoty na další roky.          zn

MOROVÝ SLOUP ČEKÁ ROZSÁHLÝ
RESTAURÁTORSKÝ ZÁSAH 
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Čáslav se stala v posledních patnácti letech pojmem 
pro všechny, kteří vyznávají hudební styl zvaný blue-
grass. Fanoušci z celé republiky i ze zahraničí putují 
každý červen do nádherného areálu koupaliště a 
letního kina v Čáslavi - Vodrantech, aby zde strávili 
dva dny plné muziky a poslechli si skoro třicet kapel, 
z nichž většina patří ke špičkám tohoto žánru nejen 
v České republice. Stejně tomu bude i letos, 44. roč-
ník nejstaršího evropského bluegrassového festiva-
lu Banjo Jamboree se koná 17. - 18. června 2016, 
páteční program začíná v 18 hodin, sobotní pak již v 
10 hodin dopoledne.

datelů festivalu, již 
zesnulý banjista 
skupiny Větráci, 
Jan Macák: „Píše se 
rok 1962 a já, bra-
nec Honza Macák, 
dostávám povolá-
vací rozkaz k nástu-
pu vojenské služby. 
Doprovod mi dělá 
jen stará kytara, 
pár lahváčů piva v 

Co to vlastně bluegrass je? Bluegrass jako žánr ruksaku a špatný 
vznikl v USA kolem roku 1945 a u jeho zrodu stál posudek od tehdej-
mandolinista, zpěvák a skladatel Bill Monroe. Typic- ších komunistic-
ké je nástrojové obsazení, pětistrunné banjo, kyta- kých mocipánů v 
ra, mandolína, housle a basa, někdy také dobro ne- Kopidlně. O pře-
bo foukací harmonika. Důležitý je styl, jakým se na stávkách mezi poli-
nástroje hraje a také způsob zpěvu. Repertoár čer- tickým školením 
pá z americké lidové muziky, černošského blues, mužstva a buzerací 
náboženské hudby, ale třeba i z irské muziky, kterou na cvičáku hrajeme a zpíváme společně s Vaškem Vůbec jsem neměl tušení, že jsem vlastně první v 
do Ameriky přinesli přistěhovalci z Evropy. Je také Linhartem (též kytara) a později i Marko Čermákem Evropě, kdo touhle cestou dal bluegrassu co si zaslu-
možné říct, že bluegrass hraje ten, kdo hraje stej- (tehdy ještě čtyřstrunné banjo) písně starých čes- huje. Neměl jsem ani představu, že jednou budu mít 
ným stylem jako zakladatelé žánru, tedy především kých trampů. Hrajeme ale i písně, o kterých nevíme, následovníky v muzice, která mi učarovala, a že bu-
Monroeova kapela Bluegrass Boys, která dala jmé- kde vznikly, kdo je napsal. Srdce nám ale velí, aby- dou po příkladu Banjo Jamboree vznikat další blue-
no celému stylu. Za sedmdesát let své existence chom je zařadili mezi trampské evergreeny. Jmenují grassové festivaly.“ Že se láska k muzice dědí, to do-
získal bluegrass množství fanoušků po celém světě se Jesse James, Zuzana, Tom Dooley a další.“ Marko svědčuje nejen Honzův syn Marek Macák, aktivní 
a rozvětvil se do řady stylů, které ho kombinují s jaz- Čermák, kromě jiného také ilustrátor Rychlých šípů, muzikant a jeden z organizátorů festivalu, ale i dce-
zem, folkem, rockem či prvky lidové hudby z té či se později stane nekorunovaným králem českých ra Hanka, která má na starosti účetnictví celé akce. 
oné země, část bluegrassového publika i kapel stále banjistů a léta září v legendární kapele Greenhorns - Kopidlnský festival se stával stále známějším a 
vyznává ortodoxní styl zakladatelů tohoto hudební- Zelenáči. Honza Macák připomněl i začátky festiva- účast na něm znamenala nejvyšší metu pro každou 
ho žánru. Zajímavá je popularita bluegrassu právě v lu:  „S hraním bluegrassu tak, aby to bylo trochu kapelu věnující se bluegrassu v tehdejším Českoslo-
Čechách, patříme kromě USA mezi největší blue- podobné tomu, co jsme slyšeli z desek, jsme měli vensku. V osmdesátých letech na něj jezdilo i něko-
grassové velmoci na světě v počtu kapel, festivalů i nepředstavitelné potíže. Jak jsme zjistili, ostatní lik tisíc lidí. Zajímavé je, že stál vždycky tak trochu 
fanoušků, v přepočtu na počet obyvatel bychom kapely také. Tehdy mě napadla myšlenka udělat mimo hlavní proud tehdejší „portovní muziky“ a 
kolébku bluegrassu asi porazili ve všech kategori- sraz banjistů a zároveň takový malý festiválek ka- zůstával výhradně jednožánrovou - bluegrassovou 
ích.  pel, kde si mezi sebou předáme zkušenosti a jeden akcí.  Areál v Kopidlně ale postupně přestal vyhovo-

Jedním z dokladů této obliby je bezesporu fakt, od druhého se něco naučíme. Tak jsem tedy 30. červ- vat zejména zázemím jak pro diváky, tak pro účinku-
že se v České republice koná nejstarší evropský blue- na 1973 uvedl v život, společně s pár kamarády, jící a tak se v roce 1992 festival přesunul do nádher-
grassový festival - BANJO JAMBOREE. Na počátky bluegrassový festival Banjo Jamboree, který se po- ných prostor nádvoří hradu ve Strakonicích, kde 
festivalu vzpomínal před dvaceti lety jeden ze zakla- tom každoročně konal v měsíci červnu v Kopidlně. festival organizoval další člověk, stojící kdysi u jeho 

zrodu, Petr Kuklík. Honzovi Macákovi to ovšem ne-
dalo a začal v Kopidlně pořádat alespoň malý festi-
válek pod názvem Banjo Memories. Po šesti letech 
se Banjo Jamboree do Kopidlna vrátilo, ale bylo jas-
né, že prostory pro festival jsou opravdu nevyhovu-
jící. Honzovi Macákovi začala v té době s organizací 
pomáhat Bluegrassová asociace České republiky 
(BAČR), která začala usilovně hledat důstojnější mís-
to. Zde si dovolíme malou odbočku a představíme 
BAČR. Asociace vznikla jako zhruba dvousetčlenné 
občanské sdružení v roce 1995. S rokem 2016 se 
formálně stala zapsaným spolkem, ale počet členů 
a smysl její činnosti se nijak zásadně neproměnil, 
stále si totiž klade za cíl podporu bluegrassové muzi-
ky v České republice. Kromě jiného organizuje Ban-
jo Jamboree, vydává Bluegrassové listy (jediné tiš-
těné periodikum tohoto typu u nás), do ČR přivedla 
řadu bluegrassových hvězd (Country Gentlemen, 
Special Consensus), snaží se zastupovat český blue-
grass v zahraničí a informovat své členy o tom, co se 
děje za našimi hranicemi. To vše je možné jen díky 
nezištné pomoci nadšenců, kteří pomáhají ve svém 
volném čase bez nároku na odměnu. V tomto dob-
rovolnickém duchu pracuje nejen celé předsednic-
tvo ve složení Petr Brandejs - Jan Hejčl - Petr Gärt-
ner - Pavel Brandejs, ale i řada dobrovolníků. 

ČÁSLAV MĚSTEM BLUEGRASSOVÉ MUZIKY
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opět velké díky. Kromě zkušení hráči s mnohaletou praxí ve věhlasných brněn-
toho musí organizátoři ských kapelách, následující BENEFIT předvádí zábav-
zajistit účast špiček blue- nou formou tradiční bluegrass. FORK ROAD je skupina 
grassu z České republi- která měla vloni v Čáslavi premiéru a byla pro velký 
ky, hostů z Evropy a kva- úspěch pozvána znovu. Druhým skoro místním účinku-
litní kapely z kolébky jícím je WYRTON z Ronova nad Doubravou. Stalo se už 
bluegrassu – Spojených tradicí zvát na Banjo Jamboree někoho, kdo zpestří 
států, domluvit drama- mnohahodinový maratón jiným druhem muziky. Letos 
turgii, zvukaře, brigád- uslyšíme kytarového mága a zpěváka PETERA LUHU ze 
níky, moderování a na- Slovenska, jehož unikátní kytarový styl vychází z mixu 
hrávání celého festiva- klasických a netradičních kytarových stylů. Po přestáv-
lu, tisk plakátů, přípravu ce spojené s tradičním focením banjistů nastoupí kape-
tiskovin a festivalového la, která patří ke špičce českého bluegrassu, BLACK 
časopisu, dopravu a JACK. U bluegrassu zůstaneme i s další kapelou, RUS-
spoustu dalších drob- TIC ROBOTS jsou projektem v Čechách žijícího Ralpha 
ností.  Schuta z Nizozemí. Nelehkou úlohu po Alison Brown 

Za dobu trvání vy- bude mít kapela THE GIANT MOUNTAINS BAND z Čes-
stoupilo v Čáslavi něko- kých Budějovic, hrající znamenitě tradiční bluegrass, 
lik set kapel, které hrály následující MODROTISK vystupuje už 33 let a sami se-
pro tisíce spokojených be charakterizují jako český bluegrassový pop. Úspěch 

Do opravdu nádherného čáslavského areálu návštěvníků. V posledních letech se daří zvát i špič- u diváků má vždy SUNNY SIDE, skupina, která se zabý-
festival nakonec přivedl místní Jirka Vavřina, kte- ky bluegrassové hudby ze zámoří, fandům hrály na vá autentickou interpretací tradičního bluegrassu ze 
rý také v roce 2001 s prvním ročníkem v Čáslavi posledních ročnících Banjo Jamboree takové zlaté éry tohoto žánru. Posledním vystupujícím sobot-
velmi pomohl. Pak se ale o věc přestal zajímat a hvězdy jako Tony Furtado, Reno & Harrel, Addie ního večera jsou G-RUNS 'N' ROSES, energická kapela, 
BAČR pořádala festival bez něj. To nebylo dlouho- Adcock, Tom Gray, Don Rigsby nebo Tennessee která od svého založení v roce 2006 vystupuje na podi-
době udržitelné, organizace podobně rozsáhlé Gentleman. A koho uslyšíme a uvidíme v Čáslavi ích po celé Evropě. 
akce na dálku nefungovala. Jako zázrakem se obje- letos? Organizátoři letos opět připravili dílny s výukou na 
vil Jan Hejčl, který na svou cestu k bluegrassu Ozdobou letošního ročníku je hvězda světové- jednotlivé nástroje, samozřejmostí festivalu jsou pro-
vzpomíná: „Je to už dost dávno, co jsem se dostal ho formátu, americká banjistka ALISON BROWN a dejní prezentace výrobců hudebních nástrojů a prodej 
k této muzice. S naší bluegrassovou a country par- její ACOUSTIC QUARTET (Matt Flinner - mandolí- CD a hudebního příslušenství, stejně tak i možnost sta-
tou, nazvanou podle stejnojmenného časopisu z na, Bryan McDowell - housle a kytara, Garry West – nování zdarma, občerstvení a koupání. Nevšedním 
roku 1968 - Pacific Express, jsme hráli v letech basa). Alison je známá hlavně kvůli své nadžánrové zážitkem bývají noční „sejšny“ muzikantů, které se čas-
1969 až 1972 na střední škole a poté od 1972 do fůzi bluegrassu s jazzem a keltskou hudbou, během to protáhnou až do ranních hodin a společné fotogra-
1978 v Čáslavi. Účastnili jsme se mnoha soutěží, své bohaté kariéry získala četná ocenění včetně fování banjistů v sobotu odpoledne. Poděkování patří 
vystupovali jsme na Portě a v Malostranské Bese- Grammy a natočila skoro dvě desítky alb. Její kon- ještě jednou Městu Čáslav a všem sponzorům za pod-
dě v Praze, dokonce jsme jednou nahrávali i v Ost- cert začíná v sobotu 18. června od osmi hodin ve- poru, kterou festivalu věnují, a všem dobrovolníkům, 
ravském rozhlase. Ale především jsme hráli pro čer. kteří s organizací BJ pomáhají. Záštitu nad festivalem 
sebe a kamarády z práce. Prostě nás tato krásná Kromě této lahůdky z USA návštěvníkům zahra- přebírá už několik let velvyslanectví USA. Bluegrassová 
muzika bavila. Našimi vzory byly Rangers, Gree- je dalších 24 hudebních formací. Páteční program asociace ČR, která je pořadatelem Banjo Jamboree, 
nhorni, Bluegrass Hoppers, KTO a mnoho dalších. otevírá skupina FLAHBACK se solidním, většinou srdečně zve na letošní ročník a slibuje nevšední zážitek 
Určitě to nebyl čistý bluegrass, na to jsme byli jen česky zpívaným bluegrassem a po nich nastupují s velmi příjemnou muzikou, nejstarší evropský blue-
„amatéři - samouci“. Ale muzika v nás zůstala na skoro místní BRZDAŘI, skupina, která vznikla v Kut- grassový festival za návštěvu opravdu stojí.
celý život, i když ji už aktivně nehrajeme. Když né Hoře už v roce 1972. Následující kapela 
jsem zjistil, že se Banjo Jamboree přesunulo do SEMTAM vznikla na jihu Čech v roce 1981 a má za 
Čáslavi, rozhodl jsem se, že festivalu musím pomo- sebou dvojnásobné vítězství na finále Porty. Cho-
ci. Byl v tom nejen můj vztah k bluegrassu (snažil mutovský ALBUM, který poslouchají fanoušci od 
jsem se hrát na banjo), ale i trochu toho, že rád roku 1986, se věnuje modernějšímu pojetí muziky. 
věci organizuji a také snaha zachovat festival v Stálice festivalu, legendární POUTNÍCI odehrají 
Čáslavi na delší dobu. Protože jsem znal předsta- letos už čtyřicátou šestou sezonu a jsou známí 
vitele města, podařilo se mi je přesvědčit, aby svým osobitým přístupem k písním ve stylu blue-
Čáslav vzala Banjo Jamboree pod svou ochranu. grassu a country a také svými vlastními skladbami, 
Měl jsem štěstí na starostu města pana Ing. Str- které přesahují rámec stylů, z nichž některé už zli-
nada a tajemníky městského úřadu, kteří festival dověly. Mladší generaci naopak reprezentují JUM-
dlouhodobě podporují. Posledních pět let se také PER CABLES, kapela založená v roce 2012, věnující 
podařilo pro festival zajistit podporu a patronát se modernímu bluegrassu s výlety do jiných žánrů. 
Velvyslanectví  USA v Praze, představitelé amba- Tradičnější odrůdu bluegrassové muziky předvede 
sády se pravidelně festivalu účastní.“ BG CWRKOT a páteční večer zakončí mezinárodně 

Pořádat mezinárodní hudební festival samo- uznávaný MONOGRAM z Prahy, čerstvý držitel oce-
zřejmě není jednoduché, znamená to připravit nění Evropská bluegrassová kapela 2015. Skupina 
areál letního kina, zajistit pódium, prostor pro se letos mimo jiné chystá do USA na prestižní festi-
účinkující, ubytování, kvalitní občerstvení, dosta- val ROMP v Owensboro.
tek brigádníků, udržení čistoty, propagaci a mno- Sobotní program začíná tématický blok sloven-
ho dalšího, co vidět není. Mezi nejtěžší úkoly patří ských kapel. Znamenitým bluegrassem probudí 
sehnat dostatek finančních prostředků od spon- fanoušky BLUELAND, kapela z Hlohovce, druhým 
zorů, bluegrassová muzika bohužel není v hledáč- účinkujícím je tradiční muziku hrající ŠIDLO a slo-
ku marketinkových manažerů a tak Honza Hejčl venský blok zakončí HEARTBEATS, kapela s origi-
tráví mnoho času přesvědčováním představitelů nálním zvukem, hrající bluegrass a akustickou hud-
firem z regionu, aby festivalu finančně pomohli. bu. Odpolední sestavu otevírá plzeňský COP, další z 
Stejně tak je důležité zajištění podpory od stát- žánrových legend na letošním ročníku. Druhým 
ních institucí, v tom je město Čáslav velmi aktivní účinkujícím je pražsko-jablonecká hudební forma-
a nápomocné a patří za to městu i panu starostovi ce HANDL, po ní SAKRAPES, skupina kterou tvoří 

Za organizátory BJ Pavel Brandejs
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Střední průmyslová škola se zúčastnila krajského 
kola soutěže Středoškolské odborné čin-
nosti (SOČ) jejíž vznik se datuje až do roku 1978. 
Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy ve spolupráci s Národním istitutem pro 
další vzdělávání a opírá se celkem o osmnáct růz-
ných vědních oborů. Ačkoliv škola svým žákům věři-
la, výsledek předčil její očekávání. Ročníkové práce 
Martina Vávry a Martina Trpišovského, které pre-
zentovali 27. dubna 2016 se na Střední průmyslové 
škole stavební a Obchodní akademii v Kladně, totiž 
sklidily úspěch a ocenění předních příček. 

prestižní 

Ročníkové práce zpracovávají žáci třetího roční-
ku v rámci prvních příprav pro maturitní zkoušku. 
Martin Vávra se zabýval výrobou učební pomůcky 
„Řez motocyklovým motorem“. Martin provedl řez 
tak, aby motor zůstal plně funkční, čímž je při na-
startování názorně vidět jeho chod. V kategorii 
Učební pomůcky obsadil druhé místo.

Martin Trpišovský zhotovil kompletní zařízení  s 
názvem „Štěpkovač za traktor“ 

. Štěpkovač zvládne tvořit 
dřevěnou štěpku 

včetně návrhu a vý-
kresové dokumentace

z větví do průměru až 10 cm. Od-
borná komise návrh produktu dokonce označila 
jako práci konstruktéra s mnohaletou zkušeností. 
Není tedy divu, že v kategorii Strojírenství zvítězil a 
postoupil do celostátního kola. 

Škola žákům blahopřeje k výsledkům a děkuje 
za reprezentaci. Martinu Trpišovskému přeje co 
nejlepší umístění v celostátním kole, které se bude 
konat v polovině června v Hradci Králové.              JN

Žáci základních škol z Čáslavi a okolí se zúčastnili 
soutěže s názvem Kreativní stavebnice - Houfek-
BOX, která měla za cíl zapůsobit na technické myšle-
ní, zručnost a týmovou spolupráci mládeže školou 
povinné. Závěrem téměř měsíční práce byly prezen-
tace jednotlivých týmů, které koncem dubna vy-
stoupily se svými výrobky na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav. 
Akce rozdělené na dvě soutěžní části se zúčastnilo 
devět týmů z šesti základních škol.

největší úlohu sehrála rychlost a týmová spoluprá- vém profilu, kde mohla veřejnost hlasovat pro své-
ce členů party. Týmy měly na lavicích rozebrané 3D ho favorita. Hlasování bylo ukončeno 20. května, v 
puzzle skládající se z osmdesáti očíslovaných ple- době uzávěrky Čáslavských novin.
chový plátů, které společnými silami skládaly zpět Právě tyto akce přibližují lidem, rozhodujícím se 
do sebe tak, aby měl finální výsledek v co nejkratším nad svým budoucím studiem, svět techniky. Nená-
čase podobu Homera Simpsona.    silnou formou jim ukazují, že atraktivita technických 

Na třetím místě se umístila ZŠ Žehušice se pro- oborů, které se v současnosti nachází ve stínu všeo-
duktem Chieftain (z angl. překl. tank), podle poroty becných směrů, stále stojí za povšimnutí. 
byl jako druhý nejzajímavější výrobek oceněn Trak-

První část se týkala již zmiňovaných prezentací tor s přívěsem ZŠ Sadové 
výrobků před odbornou komisí složenou ze zástup- a první příčku obsadil již 
ců firmy Houfek, a.s. Golčův Jeníkov a pedagogů zmiňovaný Komunikátor 
střední průmyslové školy. Porota při hodnocení na- z čáslavské 8. B ZŠ náměs-
hlížela na kreativitu a nápad, složitost výrobku, jeho tí. Odměny a uznání za 
pohyblivost, funkčnost, způsob zapojení elektro- odvedenou práci si avšak 
součástek a samozřejmě na samotnou prezentaci. odnesli všichni zúčastně-
Všechny produkty sklidily velký úspěch. Nechyběly ní.
mezi nimi například větrný mlýn, traktor, jeřáb, ale Škola také vyhlásila 
také třeba identifikátor vlhkosti nebo komunikátor „Cenu veřejnosti”. Od-
s potenciálem usnadnit komunikaci hluchoněmým prezentované modely 
nebo zrakově postiženým lidem. byly vystaveny v učebně 

Po prezentacích přišla na řadu druhá část, v níž číslo 11 a na facebooko-

JN

ŽÁCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL PŘEDSTAVILI SVOJE VÝROBKY Z HOUFEK-BOXU

STUDENTI SPŠ SLAVÍ 
VELKÝ ÚSPĚCH V měsíci dubnu opět navštívili čáslavskou střední 

zemědělskou školu francouzští studenti z Norman-
die.  

když vzal do ruky svou motorovou pilu a její zuby se 
zakously do velkého lipového špalku, všichni jsme 
oněměli úžasem. Neskutečná zručnost a profesio-

V první den návštěvy čekalo hosty tradiční nalita pana Cipryána nám brala dech. Tato ukázka 
přivítání a tolik potřebný odpočinek po dlouhé měla u všech veliký ohlas.
cestě. Další den ale již naši francouzští přátelé Poslední den strávili naši hosté v Čáslavi, kde 
nahlédli do tajemství výroby českého křišťálového navštívili mateřskou školu U Bašty. Děkujeme paní 
skla v poděbradských sklárnách. Mohli zde vidět  ředitelce Bc. Renatě Mišutkové, všem paním 
precizní práci českých sklářů, která je jistě nezapo- učitelkám a dětem za milé přijetí. Vzhledem k tomu, 
menutelným zážitkem. Návštěva Poděbrad se již při že většina francouzských studentů studuje obor 
těchto výměnných pobytech stala tradicí, stejně sociální činnost, který nabízí i naše škola, jsou vždy 
jako prohlídka Kutné Hory a Kostnice v Sedlci.  nadšeni, pokud mohou vidět děti tak říkajíc v akci. 

Ve středu 30. března jsme společně navštívili Ze školky jsme se přesunuli na čáslavskou 
pobočku nestátní neziskové charitativní organizace radnici, kde k nim v jejich rodné řeči promluvil Ing. 
Helpicon v budově SZeŠ Čáslav. Tato organizace Josef Ruml. I tato návštěva je již tradicí. Poté jsme 
pomáhá lidem s postižením a je zaměřena na navštívili Domov důchodců. Zde se nás mile ujal 
veřejně prospěšné služby. Francouzští studenti tak jeho ředitel Ing. Aleš Šorf a někteří klienti nás 
měli možnost nahlédnout do každodenního života dokonce nechali nahlédnout do svého soukromí. 
jejích klientů. Po této prohlídce jsme se vydali na Francouzi na adresu domova nešetřili chválou a byli 
zámek Kačina, ale déšť nenechal plně vyniknout velmi mile překvapeni jeho vynikajícím zázemím a 
kráse tohoto empírového zámku. Po obědě jsme vybavením. 
navštívili Berlovu vápenku v Závratci a poté již Svoji návštěvu naši hosté zakončili u nás, na 
následoval přesun na Lichnici. Zde nás bohužel stále Střední zemědělské škole v Čáslavi. Vy-zkoušeli si 
po celou dobu prohlídky provázel déšť. Kastelánka jízdu v traktoru, pomazlili se se zvířaty na škol-ním 
h r a d u ,  p a n í  M a - statku a prohlédli si 
tyková, nám proto v y b a v e n í  š k o l y .  
n a b í d l a  n á h ra d n í  N ě k t e ř í  z  f r a n -
p r o g r a m .  M í s t o  couzských pedagogů 
krásného pohledu na byli velmi překvapeni 
Železné hory jsme se vybaveností na-šich 
musel i  spokoj i t  s  t ř í d .  Z a u j a l y  j e  
pohledem na netopýry zejména interaktivní 
ukryté v lichnickém tabule. 
sklepení. Cestou z Jsme rádi, že se u 
hradu jsme se zastavili nás Francouzům i 
také u Žižkova dubu. přes uplakané počasí 

Možná více než samotný dub zaujalo francouz- líbilo. Za celou Střední zemědělskou školu v Čáslavi 
ské studenty několik veverek. Že by se výlet za bych tímto chtěla velmi poděkovat všem, kteří nám 
poznáváním místních památek změnil spíše v při plánování výletu pro naše hosty vyšli vstříc. Bez 
zoologickou naučnou stezku? Ať tak či onak, další jejich ochoty a milého přístupu by se určitě tak 
zastávkou byla Galerie v Podhradí. Zde nás velmi dobře nepovedl. Pokud se vše podaří, budou mít 
mile uvítal sám řezbář, pan Josef Cipryán. Provedl naši studenti možnost navštívit francouzskou 
nás galerií a z jeho krásného vyprávění jsme se Normandii koncem příštího školního roku. 
dozvěděli mnoho zajímavého o jeho tvorbě. Ovšem, Mgr. Lucie Lipenská

FRANCOUZŠTÍ STUDENTI OPĚT NA ZEMĚDĚLCE
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Dechová hudba Věnovanka uspořádala pro své 
příznivce slavnostní křest svého prvního CD, který 
připadl na sobotu 23. dubna. Do čáslavského 
Dusíkova divadla pozvala kapela významné hosty – 
Josefa Vejvodu a Zdeňka Lauterbacha.

desky doprovodily tři písně od skladatele, který Kmotry Věnováckého CD se stali právě pan Josef 
Věnovanku poctil přímo na koncertě svou návště- Vejvoda a pedagog na ZUŠ v Čáslavi Zdeněk Lauter-
vou. Pod taktovkou Josefa Vejvody totiž zazněla bach. Oba popřáli křtěné nahrávce a kapele hodně 
polka roku 2006 Pivem nebo vínečkem, Romance úspěchů a vzpomínalo se na hudební začátky obou 
pro křídlovku se sólem Lukáše Kůry a známé Pivečko kmotrů. Nezůstalo ovšem jen u historie - hodnotila 

Atmosféra už od příchodu prvních diváků do s pěnou. Při poslední zmiňované skladbě se budova se dokonce současná úroveň dechové hudby u nás v 
hlediště byla plná očekávání. Zdálo by se, že de- divadla rozezněla zpěvem diváků. „Pane Vejvodo, je republice.
chovka láká jen starší obecenstvo, na koncert se pro nás velkou ctí, že můžeme být přítomni na Celý večer zakončil hit desetiletí, století i tisí-

pódiu právě s Vámi a hrát pod Vaším dirigováním. ciletí – Škoda lásky. Celé publikum aplaudovalo de-
Psychicky jste nás podpořil,“ děkoval hostu kapelník chovému uskupení ve stoje.
Vašek Musílek.

však dostavili v doprovodu dospělých i ti opravdu 
nejmladší. Příznivci kapely si byli jisti, že Věnovanka 
nahrála kvalitní dechovou muziku, a proto se CD 
kapely úspěšně prodávalo již před vystoupením.

„Přeji Vám krásný večer a vítám Vás v Čáslav-
ském divadle. Je to opravdu tady! Věnovanka 
nahrála své první CD. A právě dnešní večer je ten 
výjimečný,“ přivítala plné hlediště čáslavského 
divadla moderátorka Kateřina Šmídová. Koncert 
začal orchestrální polkou Ratíškovská a posluchači 
pomocí dechovky společně se zpěváky Klárou 
Buckovou a Michalem Čejkou procestovali Moravu, 
jižní Čechy i Šumavu. Od hitu kapely Moravanka 
Pojďme spolu všichni dokola, přes valčíky Ladislava 
Kubeše po skladbu od Kamila Havelky Šumavské 
návraty. Vrcholem večera byla cesta za pražským, 
konkrétněji zbraslavským autorem. Křtění nové 

M. Čejka, foto: M. Lepeška

ČÁSLAVSKÁ DECHOVKA ÚSPĚŠNĚ POKŘTILA SVOU PRVOTINU

ČÁSLAVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY NAVŠTÍVIL ANDOR ŠÁNDOR
Na počátku května navštívil zdejší gymnázium a 
poté i střední zemědělskou školu brigádní generál 
inženýr Andor Šándor, který v současné době 
působí jako poradce a analytik v oblasti bezpečnos-
ti. 
Přibližně hodinová přednáška byla zaměřena na 
momentální neutěšenu mezinárodní situaci jak v 
rámci Evropy, tak i v širším celosvětovém kontextu. 
Nešlo pouze o problematiku převážně muslimských 
migrantů, ale také o vnitřní nesrovnalosti v rámci 
Evropské unie a problémy, které provázejí její pos-
tupné rozšiřování. V závěru přednášky se Andor 
Šándor dotkl také vnitřní bezpečnosti našeho státu 
a možností řešení nepředvídatelných událostí, mezi „Obdobných přednášek pořádáme přibližně 
něž patří například i obávaný „blackout“, tedy roz- pět do měsíce. Mladým lidem je dnes potřeba říci, v 
sáhlý výpadek elektrické energie. jakém světě žijí, říci jim, že nežijí ve světě, který je 

„Jeho přednáška pro studenty a pedagogy na pohádkový, že je v podstatě krutý a že je třeba 
téma Současné hrozby pro ČR možná některé po- vnímat to, co se děje, protože je to generace, která 
sluchače zklamala. Mnozí očekávali nejen zajímavé bude mít možnost a měla by jí využít ovlivňovat 
setkání s naším předním expertem na bezpečnost, tento stát a jeho možnosti. Samozřejmě každý na 
ale také odpovědi na otázky, které v nás vyvolává svém úseku, ale tvářit se, že jim to neřekneme, 
současná mezinárodní situace. Vystoupení pana protože je tím strašíme, to je zbytečné. Stejně si to 
gen. Šándora však nemohlo obsahovat formulace přečtou na internetu. Myslím si, že je to dnes věc 
absolutní pravdy, ani návody správných a rychlých nutná a mladí lidé by měli vědět o čem svět je,“ 
řešení problémů,“ zní názor ze zemědělské školy. vysvětlil v rozhovoru Andor Šándor.                        zn

Jarní nálada láká ven a přicházejí potěšující zprávy, 
že ani čáslavský Hrádek není opomíjen, ale naopak 
se stává snadno dosažitelným cílem jarních 
vycházek. Zvýšená frekvence jeho návštěv byla 
rovněž jedním z podnětů muzejní akce, která 
proběhla na vrcholové ploše Hrádku na konci 
března. 

analogií spojovány s existencí 
písemnou zprávou zmiňované 
kaple Panny Marie, jejíž základy 
sice starší výzkumy nezachytily, 
ale zřejmě stála v blízkosti řad  
raně středověkých hrobů obje-
vených už v 19. století. Z období 

V rámci zajištění ochrany hmotných památek pravěku byl nalezen pouze jediný 
byl zaměstnanci muzea proveden povrchový sběr zlomek keramiky patřící mladé 
za účelem alespoň částečného vysbírání archeolo- době bronzové, což odpovídá  už 
gického materiálu, který se volně vyskytoval v dříve  zjištěnému uložení pra-
zatravněné ploše, zřejmě díky tomu, že zde kdysi věké vrstvy nasedající na skálu v 
bývalo políčko a tudíž půda obhospodařovaná okrajových partiích až v hloubce 
orbou, při které se z kulturní vrstvy dostávají nálezy 260 - 300 cm.
na povrch. Ač vzrostlý travnatý porost již zabraňoval  Čáslavský badatel Kliment 
celoplošnému sběru a pro sběr byly přístupné jen Čermák čáslavskému Hrádku 

lokality. Bohužel v dokumentaci byly Čermákem jednotlivé menší plochy, bylo nalezeno téměř 1 400 spolu s Včelou Čáslavskou věnoval v 19. století s ur-
tehdy rozlišovány jen tři kulturní vrstvy, nejspodněj-zlomků raně středověké keramiky jednotného stáří čitými pauzami celých dvacet let, počítáme-li i první 
ší pravěká, vytvářená ovšem  řadou pravěkých 11. - 13. století, odpovídajícího nejmladší kulturní průzkumné pokusy v roce 1876, a zajistil tak Čáslavi 
kultur a tudíž v podstatě více vrstvami, na ní ležící vrstvě sahající až do ornice. Kromě toho byl nalezen jedno nezpochybnitelné archeologické prvenství!  
„slovanská“ vytvořená v průběhu 9. a 10. století a fragment plochého přeslenu potřebného při Každá věda má svou historii a Hrádek nezvratně 
nad ní, oddělená mohutnou navážkou svoru, raně spřádání příze. Nejdůležitější nálezy však byly ty vstoupil do učebnic dějin archeologie jako vůbec 
středověká vrstva vzniklá v 11. - 13. století zřejmě už nejmenší - tři miniaturní úlomky raně středověkých první systematicky a dlouhodobě zkoumaná česká 
v souvislosti se začleněním hradiště do přemyslov-keramických dlaždic, jejichž tři větší fragmenty s lokalita. Průkopnický byl i Čermákův přístup k  te-
ské správy. Chovejme se tedy při návštěvách Hrádku identifikovatelnou ikonografií jsou již uloženy ve rénní dokumentaci, kdy přesně dokumentoval sled 
k němu šetrně, šlapeme tam po vrstvách své sbírkách muzea, dva ze starých výzkumů Klimenta jednotlivých vrstev. Dnes je to věc zcela základní a 
minulosti. Čermáka, jeden však také z náhodného sběru v roce samozřejmá, ale tehdy byl Čermák první, kdo pod-

2003.  Právě tyto vzácné dlaždice jsou na základě robně kresebně dokumentoval stratigrafii české  Jarmila Valentová

JARNÍ MUZEJNÍ AKCE NA ČÁSLAVSKÉM HRÁDKU
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Jaro přeje sportu a čáslavským sportovcům. 
Zatímco v dubnu byli oceněni ti, kteří dosahovali ve 
svých sportech nejlepších výsledků v roce 2015, v 
květnu a v červnu se všichni zapojují do sportovního 
zápolení v soutěžích. 

olympioniků, kteří k nám do Čáslavi v tento den Chtěl bych ještě poděkovat všem divákům, kteří 
přijedou. Půjde o velmi úspěšné sportovce, kteří se zúčastnili slavnostního galavečera Čáslavského 
nás reprezentovali na olympiádách a vozili z nich sportu 28. 4. 2016 a přispěli na dar určený Božence 
medaile - pozvání přijal fotbalista Ladislav Vízek, Hradilkové, neteři našeho stříbrného olympionika z 
olympijský vítěz z roku 1980, Jozef Golonka - medai- Londýna Vavřince Hradilka. Díky všem jsem předal 

Mimořádnou příležitost budou mít děti naroze- lista ze dvou olympiád v letech 1964 a 1968. Velkou rodině dar ve výši 22 185 Kč, který bude využit na 
ní v letech 2003-2008, kteří se zapojí do soutěží poctou by pro nás byla účast vítězky olympiády z péči o nemocnou Boženku. Možná přijede i ta se 
olympiády dětí a mládeže, která je součástí letoš- Helsinek v roce 1952 a stříbrné z her v roce 1960 pa- svými rodiči a bráškou. 
ních Čáslavských slavností dne 11.6.2016. Mohou ní Dany Zátopkové. Snad ji zdravotní stav dovolí při- Srdečně zvu na Čáslavské slavnosti, v jejichž 
přijít do olympijského průvodu, který bude před- jet. Chybět nebude Jan Mrvík ,člen stříbrné osmive- rámci je možno si zasportovat, vzdát hold našim 
cházet zapálení olympijského ohně a pak si mohou slice z Tokia 1964. Zatím trvá příslib účasti olympij- úspěšným olympionikům minulých let a dobře se 
vyzkoušet svoji zdatnost v několika disciplínách ského vítěze z Londýna v moderním pětiboji Davida bavit v rámci bohatého kulturního a společenského 
odznaku zdatnosti olympijských vítězů. Ty nejú- Svobody a jednám též s panem Karlem Englem, programu.
spěšnější v jednotlivých věkových kategoriích čeká účastníkem her v Mnichově v roce 1972, zda přijede 
medaile a další ocenění. Bonusem je, že mohou někdo  další z olympioniků, kteří reprezentovali naši 
ukázat své schopnosti před zraky našich úspěšných zemi na olympiádách v minulosti. 

JUDr. Vlastislav Málek
místostarosta města Čáslavi

SLAVNOSTI ČÁSLAVSKÝCH SPORTOVCŮ – POZVÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ

Během prvních měsíců letošního roku se čáslavští 
plavci nejen tvrdě připravovali, ale představili se 
také na řadě závodů.

Téměř všichni plavci závodního družstva 
Plaveckého klubu Pandora se na konci ledna 
představili v Kladně při krajském kole Mistrovství 
ČR družstev. Z jednotlivců vybojoval 2. místo Jiří 
Baláš na 100 m motýl a dále 3. místo Martin Kárný 
na 100 m prsa a Matěj Kučera na 100 m kraul. V 
celkovém součtu skončili čáslavští muži na 5. místě 
a ženy pak na 10. pozici.

Jarní dvě kola Krajské základní soutěže žactva se 
konala v Kutné Hoře a v Neratovicích. Nejlépe se 
předvedl třináctiletý Vojtěch Zvolský, který vybojo-
val cenná umístění na 50 a 100 m prsa. Další 
umístění na stupních vítězů přidala Anna Procház-
ková na 100 m kraul a 200 m prsa a Alice Poláková 
na 200 m motýlek.

Plavecký klub Pandora se představil také na 2 
kolech Českého poháru a to v Hradci Králové a v 
Pardubicích. V obou padesátimetrových bazénech 
sice předvedli čáslavští plavci dobré výkony, ale 
mezi nejlepší se neprobojovali. 

Medailová umístění si naopak čáslavští plavci 
vychutnali při Letní přeboru Středočeského kraje 
dorostu a dospělých v Praze - Podolí. Nejúspěšněj-
ším z Plaveckého klubu Pandora byl Martin Kárný, 
který vybojoval titul přeborníka kraje na 100 m prsa 
a přidal stříbrnou medaili na 50 m prsa. Další 
stříbrnou medaili přidal Matěj Kučera na 100 m 
kraul a kompletní sadu medailí pro Čáslav připojil 
plavající trenér Jiří Baláš na 50 m motýlek. 

Během konce května se na krajských přeborech 
představí také čáslavští žáci. A po posledním jarním 
kole Českého poháru, které se koná v Praze, se 
budou během června čáslavští plavci připravovat 
na domácí šampionáty jednotlivých věkových 
kategorií.                                                                     JB

PANDORA NEZAHÁLÍ
...To je osobní krédo Ing. Miroslav Kváče, 
trenérské legendy čáslavské, ale především 
české a československé atletiky. 

Dovolte mi, milí čtenáři, osobní 
vzpomínku. Mnohokrát jsem si totiž 
připomněla Kváčova prorocká slova. Bylo 
to tuším někdy v roce 2002, kdy jsme se 
setkali s Ing. Kváčem v prodejně sportu JAS 
v Čáslavi při nákupu vybavení na hory.  
Tehdy naše dcera Petra docházela na 
atletiku do čáslavského Sprint Klubu, který 
byl zaměřený na práci s dětmi a mládeží. 
Kromě trenérek Jarmily Dobřické a Ivy 
Burešové tam trénoval malé sportovce Ing. 

lákavou nabídku na stáž v Číně. Jeho sportovní Kváč. Tehdy v prodejně sportu se k nám obrátil se 
entuziazmus a trenérské mistrovství přinesly slovy: „Á, Andrejskovi! O vaší dceři ještě uslyšíme.“   
výsledky: Kváčovi svěřenci „zaběhli“ dohromady 75 A jeho trenérská intuice nezklamala. Často jsem si 
národních rekordů!na jeho slova vzpomněla, když jsem viděla dceru na 

Ing. Miroslav Kváč se dočkal ocenění. V roce stupních vítězů na vrcholných republikových 
2014, při příležitosti Dne české státnosti, převzal z závodech.
rukou předsedy Senátu stříbrnou pamětní medaili. V loňském roce se mi dostal do ruky rukopis 
(V roce 2012 toto ocenění získala také jeho bývalá Kváčovy vzpomínkové knihy „Strhnout jako řeka“, 
svěřenkyně Jarmila Kratochvílová.) „Legendární kde vzpomíná na celý průběh svého života: na 
atletický trenér, který (i podle jejích vlastních slov) dětství za války v Pardubicích, otřesné zážitky 
stojí za všemi úspěchy Jarmily Kratochvílové. Už v bombardování, stěhování do Králík, skautování, 
roce 2012 byl navržen na státní vyznamenání - vlastní sportovní začátky a především podává 
Medaili Za zásluhy (neúspěšně). V roce 1968 podrobný barvitý popis trenérským metod a režimu 
zabránil jako armádní důstojník (zástupce velitele výcvikových táborů. Vyznává, že „láska a vztah ke 
21. pluku) obsazení muničního skladu v Adamově, sportu byly tím základním kamenem budoucí velké 
když sám napochodoval před obrněný transportér stavby“ a zároveň dodává: „Vím, že jako závodník 
sovětské armády a odmítl mu vstup. Po okupaci byl jsem na ty nejvyšší stupně nikdy nevystoupil. Jako 
proto z armády propuštěn,“ píše se v jeho profilu na trenér jsem poznal nejen prohry, ale také významná 
webu Senátu PČR. Po sametové revoluci byl v roce vítězství.“ A těch vítězství nebylo málo. V letech 
1990 rehabilitován a byla mu propůjčena hodnost 1965 až 1987 trénoval Jarmilu Kratochvílovou, 
plukovníka.která pro Československo získala 6 zlatých a 4 

Na konci tohoto roku oslaví Ing. Miroslav Kváč stříbrné medaile na mistrovství světa a Evropy a 
pětaosmdesáté narozeniny. Na stránkách těchto stříbrnou medaili z moskevské olympiády. V letech 
novin mu budeme věnovat pozornost. Zamýšlíme 1983 - 1990 působil jako šéftrenér Střediska 
připravit s ním rozhovor a především zveřejnit vrcholového sportu v Praze. Dvakrát byl trenérem 
ukázky z rukopisných vzpomínek. A byla bych ráda pro sprinty družstva žen Evropy na Světovém 
dobrým prorokem a předpověděla  mu v tomto poháru (v Římě a v australské Canbeře).  
jeho jubilejním roce státní vyznamenání.Netrénoval jen Jarmilu Kratochvílovou, ale také 

překážkáře Aleše Höffera a Jiří Hudce. Poslední jeho 
svěřenkyní byla atletka Petra Ivanová, kterou 

Zájemcům doporučujeme zhlédnout krásný trénoval ještě v roce 2004 a která se stala o dva roky 
dokument TV Čáslav a pročíst články senátora později akademickou mistryní ČR. O metodice 

Jana Králíka na jeho blogu:tréninku přednášel externě nejen na FTVS v Praze, 
http://www.tvcaslav.cz/vanocni-dil-tv-caslav/ ale také v cizině (pro studenty na fakultě sportu v 

http://jankralik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=372973Madridu a pro trenéry v USA a ve Francii). Měl 
http://jankralik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=428340možnost trénovat dokonce v Kuvajtu a odmítl i 

Mgr. Jana Andrejsková

„BUĎ VŠECHNO, NEBO NIC!“... 
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Dobrá zkušenost a spokojenost návštěvníků 
minulého (prvního) ročníku pálení čarodějnic v 
Čáslavi přiměla jeho organizátory v této započaté 
tradici pokračovat i v tomto roce. Stejně jako vloni, i 
tentokrát se centrem veškerého filipojakubského 
dění stalo volné prostranství v místech mezi novým 
sídlištěm Prokopa Holého a lokalitou Skála. A stejně 
jako vloni, také letos zde vládla vynikající nálada po 
celou dobu akce, tedy od podvečerních hodin, kdy 
patřil program převážně menším dětem, až do 
pozdní noci, kterou svým vystoupením zpestřila 
hudební skupina Keks. 

Věčerní program již potom zcela ovládl Keks. 

Stejnou měrou poté přispěl k dobré zábavě Celá akce byla zahájena již v pět hodin odpoled-
především menších dětí klaun, jehož bublinová ne, a to  v prostorách pěší zóny u Otakarovy bašty, Letošní pálení čarodějnic navštívily tisíce 
show ozvláštnila průběh podvečera a každý malý kde se sešly děti v maskách, aby doprovodily diváků, kterým program zpestřila také možnost 
divák byl potěšen, když se jedna z kouzelných bublin čarodějnici, vyrobenou členy místního Zálesáka, do průběžného opékání špekáčků na malých ohništích 
přiblížila právě k němu. Ti nejšťastnější byli do areálu Prokopa Holého. Zdánlivě nekonečný i dalšího občerstvení u několika stánků v areálu.  
mýdlové bubliny dokonce „zabaleni“.průvod již naznačil, že návštěvnická účast bude i v „Jsem přesvědčena, že se letošní pálení čaro-

tomto roce opravdu bohatá. dějnic opět vydařilo, a to jak díky připravenému 
programu, tak i s ohledem na počasí, které nám 
skutečně přálo. Doufejme tedy, že se v podobném 
duchu ponesou i další ročníky,“ uzavřela s určitým 
příslibem paní Jiřina Kožená. Tak na shledanou 
příští rok!                                                                     

Klauna na pódiu následně již vystřídal zpěvák Cestu prvním návštěvníkům letošních čaroděj-
Stanislav Hložek, jehož písně znají již generace nic zpříjemňovalo rádio Blaník, které se zároveň 
posluchačů. Vytvořil tak příjemný přechod od stalo partnerem akce. Stejně tak se na úspěchu 
programu, připraveného převážně pro děti, k několikahodinového programu výrazným způso-
následnému koncertu skupiny Keks, jehož poslu-bem finančně podílela Česká spořitelna, a.s.
chači se stali především dospělí a téměř dospělí V areálu, vyhrazeném pro konání akce, byly již v 
lidé. době příchodu účastníků připraveny nejrůznější 

atrakce v podobě soutěží a her, pořádaných míst-
ním Pionýrem a Zálesákem. „Oběma zmiňovaným 
organizacím, stejně jako i všem ostatním, kteří se na 
úspěšném průběhu pálení čarodějnic podíleli, 
velmi děkujeme,“ vyzdvihla podíl dobrovolníků 
vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče, 
paní Jiřina Kožená.  

Brzy přišel na řadu také program přímo na 

Očekávaným momentem bylo samozřejmě 
zapálení ohně, kterého se diváci dočkali krátce po 
dvacáté hodině. 

pódiu, kde se nejprve se svým vystoupením přítom-
ným představili známý kouzelník Pavel Kožíšek se 
svoji asistentkou. Vtipný a dětem přizpůsobený 
přibližně hodinový program vtáhl do děje nejedno-
ho diváka, a to doslova. Vybrané děti, ale i dospělí, 
měli možnost stát se alespoň na několik minut 
součástí kouzelného světa, v němž není nic nemož-
né. Smích i zaujaté pohledy přihlížejících dětí 
svědčily o tom, že Pavel Kožíšek přivezl na čaroděj-
nice do Čáslavi opravdu zajímavý a poutavý progra-
m, plný zábavy a překvapení. 

zn

Čarodějnice nemohly zapomenout ani na klienty z 
domova důchodců. Příjemnou atmosféru zpestřil 
hudební doprovod a vůně opékaných špekáčků.

Slet čarodějnic byl zahájen úterý 3. května půl 
hodiny po jedné hodině odpolední za účasti obyva-
tel Domova důchodců Čáslav a jeho personálu. Po-
zváni byli také příbuzní seniorů a klienti čáslavské-
ho střediska Diakonie. V úvodu si se všemi zazpíva-
la vedoucí muzikoterapie Jaroslava Sčerbová. Po ní 
již s dalším hudebním představením vystoupil akor-
deonista Josef Matura, jehož reportoár tvoří pře-
vážně slavné a oblíbené české i světové evergree-
ny, Hašlerovy písničky, písničky ze staré Prahy, ze 
Semaforu nebo české, moravské a slovenské lidov-
ky. Kdo nezpíval, pochutnával si na opečených špe-
káčcích. 

Všichni přítomní si dle reakcí nevšední den užili 
a díky připravenému programu zpříjemnili podzim 
života.                                                                         JN

SLET ČARODĚJNIC 
V DOMOVĚ DŮCHODCŮ 

ČARODĚJNICE I TENTOKRÁT POBAVILY DĚTI I DOSPĚLÉ

Bohatá fotogalerie je umístěna na webu města
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VZPOMÍNKA NA ZDRAVOTNICKOU ŠKOLU ČÁSLAV 
Když do dveří redakce Čáslavských novin vstoupily 
dvě dámy, které by rády zavzpomínaly na čáslav-
skou zdravotnickou školu a její poslední ročník, kte- Můžete nám přiblížit maturitní zkoušky?
rý odmaturoval před šedesáti lety, zvědavost nás 
donutila vyzpovídat je trochu více. O historii této 
školy, v jejíž budově dnes sídlí Diakonie a Hudební 
škola YAMAHA, totiž mnoho informací nezbylo. 
Možná právě proto, že pod jménem Zdravotnická 
škola existovala relativně krátce. Zapomenout by-
chom na ní ale neměli již jen kvůli tomu, že je neod-
myslitelně spjata s historií školství ve městě, které Jak vypadala situace po získání maturitního vy-
připravovalo dívky pro povolání - jenž nelze dělat svědčení?
bez lásky k lidem a potřeby pomáhat - zdravotní 
sestry. Vytvořilo také partu kamarádek pořádajících Jaký byl v Čáslavi studován obor?
školní srazy i po šedesáti letech. 

Nechme již ale hovořit zmiňované - s úsměvem 
na rtech vzpomínající - dámy, bývalé studentky po-
sledního ročníku Hanu Martincovou a Jarmilu Razi-
movou.      

Kdy byla vlastně škola otevřena?

Jaké máte vzpomínky na tato studijní léta?  

Děkujeme za sdílení Vašich vzpomínek a přeje-
me mnoho dalších nejen školních srazů.                 

skládali  zkoušky, čímž zanikla povinnost dělat přijí- la paní profesorka Janyšová. Ve výuce také figurova-
mací zkoušky na střední školy. ly odborné instruktorky.

Od našeho nástupu školu vedl pan MUDr. Ma-
tějka, kterého krátce poté vystřídala paní PhMr. Cul- Maturitní zkouška z teoretické části, do které 
ková. V roce 1956 jsme končily studium a škola byla kromě předmětů jako hygiena, vnitřní choroby, or-
zrušena. Pravděpodobně proto, že byly především ganizace zdravotnictví a ošetřovatelská technika, 
menší školy sjednocovány a přesměrovány do ji- byl zahrnut český a ruský jazyk, probíhala ve škole 
ných měst. Děvčata, která studovala pod námi, do- před komisí. S praktickou částí na nás již čekali v ne-
končovala studium v Chrudimi a Pardubicích. mocnici, kde jsme po vylosování tématu, předvádě-

Sídlo bylo v budově na Komenského náměstí, ly ošetření na vybraných pacientech.  
kde dnes působí Diakonie. V přízemí se nacházela 
mateřská škola, v prvním patře Zdravotnická škola a 
v druhém pořádala své hodiny škola hudební.”  Po úspěšném složení maturitní zkoušky jsme 

rovnou dostaly pracovní umístěnky. Asi sedm děv-
Ve Zdravotnické škole Čáslav byl nabízen tříletý čat zůstalo v čáslavské nemocnici a zbytek třídy byl 

obor s názvem Všeobecná zdravotní sestra zakonče- umístěn do měst, kde nebyl dostatek zdravotních 
ný maturitní zkouškou. Každý rok byla otevřena jed- sester. 
na třída. Na praxi jsme chodily do zdejší nemocnice, Při zaměstnání nám byla také nabídnuta mož-
kde jsme měly v suterénu vyhraněnou místnost. nost doplnění studia, které se již soustředilo na kon-
Tam nám přednášející z řad místních doktorů a pri- krétní odvětví. Jednalo se o nástavby například po-

„Škola byla otevřena asi rok po druhé světové mářů vykládali látky z odborných předmětů. Poté rodnické, dětské a další. 
válce. Tehdy ale nesla název Rodinná škola. V roce jsme se vracely zpět do školy. Do třídy, která byla 
1950, kdy na postu ředitelky působila paní Janyšo- postavená jako nemocniční pokoj, a tam jsme pro- Krásné. Jezdily jsme na brigády, zlobily školníka, 
vá, byla přejmenována na Vyšší sociálně zdravotní bíraly a opakovaly přednášky z nemocnice. Dále nás chodily do tanečních a vždy jsme držely při sobě. 
školu a až v roce 1952 se nazývala Zdravotnická ško- učily také všeobecné předměty jako matematiku, Rády na to všechny vzpomínáme na srazech, které 
la. Naše třída nastoupila v roce 1953, kdy jsme skon- kterou vyučoval pan profesor Kvido Lexa docházejí- se snažíme pravidelně pořádat. 
čily devítiletou základní školu. Zajímavostí v tomto cí z gymnázia. Latinský a český jazyk nás učil profe-
roce bylo, že jako výstup základní školy jsme všichni sor Tovara. Vědomosti z ruského jazyka nám předa- JN

60 let uplynulo od posledního ročníku Zdravotnické školy v Čáslavi v roce 1953 - 56
Hlavně hodně zdraví všem přejí spolužačky Hana a Jarka

stránka 22 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 6/2016  



V dubnu roku 2016 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 34 dětí, z 
toho 5 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 9 místních 
občanů. Byly uzavřeny 4 sňatky.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ČERVEN

V lidském životě jsou chvíle, pro které nelze nalézt slova. Tváří v tvář takovým 
okamžikům vše vyznívá povrchně, prázdně, hluše. Rozum oněmí a jen vlastní 
duše nám říká cosi, co chápeme ztěžka a bolestně. Něco, na co jsme ve shonu 
světa dávno zapomněli a co vnímáme jako vzdálený výkřik v mlze.

Ano, do světa vzpomínek a stínů odešel člověk, kterého jsme měli rádi, 
který žil v našem okolí, s nímž jsme sdíleli události naší doby, s nímž jsme se 
potkávali, hovořili, vyměňovali zkušenosti. Zmizel a s ním i  kousek nás 
samotných. Část našeho životního příběhu.

V takových chvílích za nás obvykle hovoří hudba. Tóny, které jsou schopny 
vyjádřit smutek, tíhu, útěchu i ztichlé smíření zároveň. Magické souznění s 
věčností, obklopující jako oceán ostrůvek našeho bytí.

Takové tóny zazněly nedávno i v nitru všech, kteří znali pana Jiřího 
Matějíčka. Vždyť právě v něm odešel člověk, za něhož kouzlo, zvané hudba, 
hovořilo velmi často. Muzikant tělem i duší. Učitel, sbormistr, skvělý hráč, 
ovládající několik nástrojů. Ten, který dovedl prostřednictvím melodií rozdávat 
radost i něhu, úsměv i zamyšlení, náladu zářivě usměvavého jara i 
melancholického podzimu. Odešla jedna z legend čáslavského hudebního 
života.

Panu Jiřímu Matějíčkovi byla hudba darována vůlí a rozhodnutím osudu. 
Už jako malé čtyřleté dítě udivoval na různých vystoupeních dokonalou hrou 
na harmoniku, kterou se naučil ovládat sám. Později pak v čáslavské hudební 
škole dokonale zvládl housle i klavír a časem připojil i několik dalších nástrojů. 
Není divu, že po složení maturity studoval hudební výchovu i na Pedagogické 
fakultě Univerzity Karlovy a stal se jejím učitelem nejprve na školách 
základních a později i na čáslavském gymnáziu a střední pedagogické škole či v 
základní umělecké škole. Velmi intenzivně se účastnil i mimoškolního 
kulturního a hudebního života - vedl Ženský komorní sbor v Čáslavi, Učitelský 
smíšený pěvecký sbor v Kutné Hoře a Dětský sbor Sluníčko tamtéž. Byl 
aktivním muzikantem v různých hudebních uskupeních a několik let působil i 
jako profesionální metodik pro hudbu v kutnohorském okrese. Součástí jeho 
práce byla i činnost publikační.

Jiří Matějíček dával své umění, pokud mu věk a zdraví dovolily, 
posluchačům i studentům. Rozdával radost, útěchu, znalosti i lásku ke kráse. 
Jako učitel a sbormistr dával studentům i dospělým schopnost nahlédnout do 
kouzelného světa tónů, možnost obohatit život o další rozměr, poznat prostor 
lidské touhy a snění. Stopu své práce zanechal v nitru mnohých. Proto bude 
hudba v lidech, kteří se s ním setkali, často rozsvěcet vzpomínku na jeho tvář, 
slova a humor. Především pak na melodie, které sice umlkly, ale v jejich duších 
budou znít dál.                            Za všechny jeho kamarády a přátele  V. Hořejší

Dne 17. června uplyne 10 let od okamžiku, 
kdy nás opustila naše milovaná 

maminka a babička,
paní

Marie Vlasáková
z Čáslavi

S láskou vzpomínají
dcery s rodinami

Dne 25. června 2016 uplynou 
3 roky,

kdy nás náhle navždy opustil
pan 

Stále vzpomíná rodina a přítelé.

11. června uplyne 1 rok, 
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek, 

dědeček a pradědeček,
pan

S bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami. 

František Komma

Dne 8. června 2016 
uplyne 20 let, 

kdy nás opustil pan 

Jaroslav 
Lněnička

Dne 17. dubna 2016 
uplynulo 12 let
od úmrtí paní

Boženy Lněničkové
Stále vzpomíná syn Jaroslav s rodinou. 

6. června uplyne 10 let ode dne
kdy nás opustila

milovaná manželka a maminka
paní

Eva Kučerová
Vzpomíná manžel

a syn Jiří

Čas rychle plyne, vzpomínka zůstane

OHLÉDNUTÍ ZA JIŘÍM MATĚJÍČKEM

Někteří z Vás, kteří čtete tento text jste mi v letech 2003 a 2004 pomáhali 
získat materiály a informace pro výstavu o filmu a knize Nebeští jezdci. Ta se 
konala na podzim 2004 v Muzeu hl. m. Prahy. Měla úspěch a rád bych Vám 
za to ještě jednou poděkoval.
Tato výstava je nyní rekonstruována. Opět sháním veškeré dostupné 
informace o natáčení, premiérách, o lidech, kteří se na filmu podíleli i 
rekvizitách. Prosím Vás tedy opět, mohli-li byste pomoci, kontaktujte mne 
prosím. Podíleli-li se na tomto filmu Vaši příbuzní, sousedé, známí nebo 
dokonce Vy sami, budu rád za každou zprávu. 
Rekonstruovaná výstava bude představena v některé z výstavních prostor 
Prahy 2, Klecanech a věřím, že i dalších místech, například v městech, kde 
byl film natáčen. 
Co se na výstavu nevejde bude umístěno na web http://jezdci.valka.cz.

Za Vaši pomoc a zprávy předem a ještě jednou děkuji. 
Mgr. Filip Procházka

Autor akce Setkání Nebeských jezdců
Předseda Klubu vojenské historie KVH 276th Sqdn (reenacted) RAF

filip@276.cz
777220517

Facebook: Filip Walker Wellington
www.276.cz

NEBEŠTÍ JEZDCI - PODĚKOVÁNÍ A PROSBA
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MUDr.
Martin Novák
ředitel nemocnice

Vážení čtenáři, 

přicházíme za Vámi v období, kdy plánujete program dovolených a prázdnin. Těšíte se na dobu odpočinku, zá-
žitků, poznávání, setkávání, cestování, záleží na výběru a rozhodnutí každého z Vás. Dovolená by měla přede-
vším přinášet bezstarostné chvíle, pohodu a relaxaci. Ať už se rozhodnete strávit svůj volný čas u moře, rybní-
ku, na horách či doma, my Vám přejeme, abyste ho prožili s úsměvem, načerpali energii a nepřekvapily Vás 
žádné nepříjemné události nebo zdravotní komplikace.  

V tomto vydání Nemocničních listů Vám přiblížíme naše pracoviště kardiologie, význam a úspěchy tohoto 
oboru.

Těšíme se na setkání po prázdninách, kdy Vám opět přineseme nové informace, které Vás určitě zaujmou.

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

Zpravodaj Městské nemocnice Čáslav Ročník V. Číslo XI. Červen 2016
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mu a novým metodám léčby onemocnění srdce a vysokou nemocností seniorů v ČR. Léčebné metody 
velkých cév významné úspěchy v léčbě pacientů, ale dříve používané u mladších osob jsou dnes běžné i 
stal se také samostatnou specializací. Léčba je zalo- pro pacienty nad 80 let. Zvyšuje se počet pacientů 

to jsou termíny, s kterými Vás seznámí MUDr. 
žena na důkazech, tj. určení léčby pro konkrétního seniorů s ischemickou nemocí srdce, vysokým krev-

Iveta Svobodová, lékařka naší kardiologické ambu-
pacienta na základě dokázaných medicínských po- ním tlakem a dalšími nemocemi srdce a cév. Také 

lance se speciální způsobilostí z oboru vnitřního lé-
znatků, klinické zkušenosti lékaře a dle individuál- díky pokroku současné špičkové kardiologické pre-

kařství a kardiologie, člen České kardiologické spo-
ních potřeb pacienta. natální péči jsou včas odhaleny srdeční vrozené va-

lečnosti, s rozsáhlými zkušenostmi ze stáží na II. in-
dy, které jsou u dítěte řešeny hned po porodu a dále 

terní klinice VFN v katetrizační laboratoři, angioJIP, 
jsou léčeny a sledovány do dospívání v dětských kar-

koronární jednotce. Rovněž absolvovala stáž na anti- Většině z nás při vyslovení tohoto pojmu vytane 
diocentrech a dále v  kardiologických ambulancích.

arytmickém oddělení KK IKEM Praha a na dalších na mysli infarkt myokardu jako největší riziko ohro-
klinických pracovištích. žení života, avšak úmrtnost na infarkt myokardu má 

klesající trend, především díky úspěchu české kardi- poskytuje péči pacientům s chorobami srdce a 
ologie, která se řadí k nejlepším v Evropě. Význam- cév v rámci neinvazivní diagnostiky a dále jsou zde 
nou úlohu v příznivé statistice hraje i posun ke zdra- sledováni pacienti s ischemickou chorobou, po in-
vějšímu životnímu stylu. Přesto nelze kardiovasku- farktu myokardu a dalšími poruchami. Naše ambu-
lární onemocnění podceňovat, dnešní doba přináší lance velmi úzce spolupracuje s pražskými klinika-
stres, lidé omezili pohyb a kardiologové pečují o pa- mi, zejména s II. interní klinikou VFN Praha, Kardio-
cienty s celou škálou nemocí, anginou pectoris, aryt- logickou klinikou Pardubické krajské nemocnice, 
mií, srdečním selháním, fibrilací síní, vysokým krev- Oblastní nemocnicí Kolín, Chrudimskou nemocnicí. 
ním tlakem, srdečními vadami a dalšími chorobami. Tato pracoviště zajišťují péči pacientům v případě 

zajištění podrobnějšího vyšetření nebo nutnosti 
péče na vyšším pracovišti. Samozřejmá je spoluprá-

je kardiology pojmenován současný nárůst paci-
ce s praktickými lékaři či dalšími specialisty.

entů se srdečním selháním, kterých každoročně při-
bývá, v ČR je uváděn počet 400 000 pacientů a roční 
nárůst 40 000. Srdeční selhání není úplně vyléčitel-  je základní vyšetření používané při diagnos-
né. Moderní léčba, změna životních návyků a paci- tice ischemických změn srdečního svalu, arytmie, 
entova náležitá spolupráce s lékařem může pacien- může se projevit i zvětšení srdce.
tovi život prodloužit a zkvalitnit. K příčinám srdeční-  Holter, ambulantní monitorace TK 24 hodin 
ho selhání řadí lékaři infarkt myokardu, vysoký krev- umožňuje zjistit vysoký krevní tlak a monitoraci léč-
ní tlak, mezi pacienty přibývají i mladší osoby, které by hypertenze.
přechodily chřipku či angínu, pacienti se zánětem  jedná se o zátěžový test, který odha-
srdečního svalu. Ohroženi srdečním selháním jsou lí, jak srdce zvládá fyzickou zátěž, používá se při po-
také lidé závislí na drogách a alkoholu. dezření na anginu pectoris a nemoci srdce, které se 

projeví pří zvýšené námaze.

 je vyšetření srdce ultra-
zvukem, kdy lékař určí funkci a anatomii srdce.je lékařský, velmi dynamický obor, který v po- jsou různého věku a jejich spektrum se mění 

 Holterovská monitorace, 1 až 7 dní (o sledních dvou desetiletích zaznamenal díky výzku- např. v souvislosti s prodlužováním lidského života a 

Kardiovaskulární nemoci 

Kardiologická ambulance Čáslav 

Epidemie srdečního selhání 

Prováděná ambulantní vyšetření

Pacienti kardiologických

Kardiologie  oddělení a ambulancí 

EKG

TK

Ergometrie,

ECHOKARDIOGRAFIE

EKG

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

indikaci k vícedenní monitoraci je vhodná konzulta- mu zobrazení. Přístroj umožňuje kvalitnější vyšetře-
ce s kardiologem) spočívá ve sledování srdečního ní srdce (ECHO), cév a břišních orgánů. Kromě ambu-
rytmu v domácích podmínkách při běžných činnos- lantních pacientů je možné vyšetřovat i hospitalizo-
tech pacienta, po ukončení monitorace jsou data vané pacienty upoutané na lůžko na JIP, rovněž na 
vyhodnocena v počítači, indikuje se při podezření standardním lůžkovém oddělení. 
na srdeční arytmii nebo ischemickou chorobu sr-
deční.

 zapůjčujeme na delší dobu 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje pacientům s méně často se vyskytujícímí poruchami 

vydala publikaci „Zpráva o zdraví obyvatel Středo-srdečního rytmu.
českého kraje“ od autorky MUDr. Lidmily Hamplo-Na většinu vyšetření není potřeba speciální přípra-
vé, PhD, a kolektivu. va, k zátěžovému testu (ergometrie) je vhodná pev-

Publikace je přínosná nejen pro odborníky, ale ná obuv, sportovnější kalhoty, ručník. U některých 
také pro obyvatele kraje. Obsahuje statistické infor-pacientů je nutné vysazení některých léků, které 
mace s komentáři,  řadu demografických údajů, do-užívají, podrobněji je možno se o tom domluvit buď 
poručení pro zájmové i profesní skupiny. Zajímavé s indikujícím lékařem nebo s lékařem kardiologem. rozhodnete pečovat např. o svého nesoběstačného 
jsou informace o životním prostředí v daném bydliš- rodiče, budete uvedeni jako osoba blízká poskytující 
ti a souvisejících rizicích, ovlivňujících zdraví, které péči, bude Vám rodič hradit péči z přiznaného pří-Vážení pacienti, nezapomínejte, že Vy sami mů-
jsou doplněny o doporučení, jak rizika eliminovat. spěvku. Péči lze samozřejmě kombinovat, tj. péče žete ovlivnit průběh a léčbu nemoci nebo vlastní 

„Negativní roli bude zajištěna částečně např. pečovatelskou služ-prevencí předejít návštěvě kardiologa. Kouření, zvý-
hraje náš kraj např. v počtu obézních osob, nadvá- bou a rodinou. Podmínkou pro poskytování péče šený cholesterol, požívání alkoholu, nedostatek po-
hou trpí v Česku i Středočeském kraji více než 50% není společné bydliště, ale je nutné zajistit péči v hybu, tučná strava, obezita, to jsou faktory, které 
populace. potřebném rozsahu, který se odvíjí od stupně závis-přispívají ke vzniku srdečních onemocnění.

Naproti tomu byl v kraji zaznamenán nejnižší losti osoby na pomoci.
celkový výskyt dětských úrazů v Česku a také se mů-  
že kraj, resp. jeho obyvatelé, pochlubit nejnižším se odvíjí od stupně závislosti na pomoci jiné oso-
výskytem dopravních a školních úrazů dětí ze všech by, 800 Kč, stupeň I – lehká závislost, 4000 Kč, stu-
krajů. Sportovní s domácí úrazy dětí byly svým vý- peň II – středně těžká závislost, 8000 Kč, stupeň III – 
skytem ve Středočeském kraji rovněž nižší než hod- těžká závislost, 12000 Kč, stupeň IV – těžká závislost.
noty celého Česka.“

 
Zdroj: http://www.khsstc.cz

Na úřadu práce v místě bydliště podáte žádost 
na tiskopisu MPSV ČR společně s tiskopisem Ozná-
mení o poskytovateli pomoci. Tiskopis obdržíte na 

Vážení čtenáři, navazuji na minulé vydání NL, ÚP nebo na portále Ministerstva práce a sociálních 
kdy jsem se snažila vysvětlit a pomoci Vám získat věcí ČR. 
přehled v nabídce sociálních a zdravotních služeb, Pracovnice úřadu práce poté provede sociální 
pokud se Vy nebo někdo z Vašich blízkých ocitne  v šetření, v přirozeném prostředí žadatele, nutné k 
nepříznivé životní situaci. Vím, že je pro mnohé z Vás posouzení žádosti (nelze provádět šetření během 
obtížné orientovat se v systému sociálních dávek. hospitalizace). Pracovnice zjišťuje nesoběstačnost v 
Dnešním tématem bude příspěvek na péči. Pokud základních životních úkonech žadatele. Posudkový 
pečujete o svého nemocného a nemohoucího člena lékař OSSZ na základě žádosti úřadu práce a získa-
rodiny, nebo sami potřebujete péči, tak právě pro ných podkladů posuzuje zdravotní stav žadatele a 
Vás budou následující informace užitečné. sám si vyžádá  zprávy o zdravotním stavu od praktic-

  kých lékařů, případně dalších zdravotnických zaříze-
je dávka sociální služby určená výhradně k po- ní. 

krytí nákladů na sociální služby definovaná v zákoně 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dávku vyplácí úřad práce formou poukázky ne-

bo na bankovní účet jedenkrát za měsíc. Nezapomí-
Pořízení ultrazvukového přístroje nejvyšší třídy Nárok mají osoby, které z důvodu dlouhodobě nejte příslušnému úřadu hlásit změny, které mají 

(tzv. high end) od firmy Toshiba opět posune posky- nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc vliv na výši a výplatu, např. hospitalizace v nemocni-
tovanou péči k vyšší kvalitě. Pro pacienty představu- rodinného příslušníka, asistenta, poskytovatele soci- ci, a to vždy do 8 dnů.       
je snížení potřeby některých invazivních vyšetření ální služby nebo jiné osoby. Žadatelem a příjemcem   
díky vynikajícímu softwarovému vybavení a lepší- příspěvku je osoba závislá na pomoci. Pokud se tedy 

VÍTE, ŽE ...Epizodní záznamník

Doporučení na závěr

Krátké nahlédnutí do publikace: 

Výše příspěvkuNOVÝ ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ 
NA INTERNÍM ODDĚLENÍ

Jak získat příspěvek?

INFORMACE SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

Příspěvek na péči

Výplata příspěvku 

Komu je příspěvek na péči určen? 

Marcela Havránková, Dis.
                                   sociální pracovnice MN Čáslav

Ambulantní péče v nemocnici

Vážení čtenáři, 
zaznamenali jsme, že občas dochází k omylům v určení ambulance privátního specialisty v areálu nemocnice či ambulance MN Čáslav. Představujeme 
pro Vaši lepší orientaci ambulance privátních lékařů: MUDr. Dana Gazdová – praktická lékařka, MUDr. Jiří Balík – oční specialista, MUDr. Ivona Vondrá-

ková – alergologická a imunologická ambulance, MUDr. Michaela Mandáková – neurologická ambulance, MUDr. Karel Vacek – neurologická ambulance, 
MUDr. Svatava Šulcová – dětská neurologie, MUDr. Petr Pavlásek – urologická ambulance, MUDr. Petr Ujčík – ORL a foniatrická ambulance. 

Dotazy, týkající se ordinačních hodin či telefonní kontakty Vám ochotně zodpoví pracovnice recepce, objednání a žádosti o konkrétní informace je nutné 
směřovat přímo do dané ambulance.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 327 311 054, 
www.ddmcaslav.cz

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

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

ČERVEN

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

 od 6. 6. do 17. 6. 2016 - PRODEJNÍ VÝSTAVA 

od. 2. 4. do 4. 9. 2016 - VÝSTAVA

14. června 2016 v 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

20. června 2016 od 17 hodin - BESEDA

24. června 2016 od 17 hodin -PŘEDNÁŠKA

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
„Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ v Čáslavi pod vedením Renaty Ja-
nouškové“
Vernisáž výstavy: 6. 6. 2016  v 17 hodin
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

v budově muzea Husova 291, Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav ve spolupráci s Národním muzeem a Mgr. 
Štěpánem Rakem zve na výstavu ZKAMENĚLÁ MINULOST.
Výstava na počest 100. výročí narození čáslavského rodáka,  profesora paleon-
tologie, Zdeňka Špinara.
Otevřeno: út 9 - 11 a 12 - 16 hodin, st - ne 9 - 11 a 12 - 17 hodin

výstavní síň, Žižkovo náměstí 197 
Muzejní a vlastivědný spolek “Včela Čáslavská” ve spolupráci s Městským mu-
zeem a knihovnou Čáslav Vás srdečně zve na přednášku 
„BITVA U ČÁSLAVI 1618“
Přednáší: Mgr. Aleš Knápek

v přednáškové místnosti knihovny na Kostelním náměstí 
Městské muzeum a knihovna Čáslav ve spolupráci s Literárním klubem Dr. Na-
di Benešové zve na  besedu se spisovatelkou SYLVOU LAUEROVOU

budova muzea Husova 291
Městské muzeum a knihovna Čáslav jako doprovodný program k výstavě Zka-
menělá minulost pořádá přednášku Mgr. Štěpána Raka CESTA DO PRAVĚKU,
aneb PALEONTOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI ČR

 Ve foyer divadla: Zdeněk Sejček: Tóny Železných hor - Výstava uspořádaná k 
autorovým 90. narozeninám

Pátek 3. června v 18.00 - TANEČNÍ VEČER ŽÁKŮ ZUŠ ČÁSLAV

Čtvrtek 9. června v 19.00 - RUKOJMÍ BEZ RIZIKA / Agentura Harlekýn Alain 
Reynaud Fourton 

Pondělí 13. června (mladší děti) a v úterý 14. června (starší děti) v 18.00 - 
AKADEMIE 2016

Čtvrtek 23. června v 17.00 / Nová scéna - Slavnostní koncert

Nad výstavou převzal záštitu senátor a starosta Čáslavi Ing. Jaromír Strnad.
Výstava potrvá do 24. června 2016

Závěrečné taneční představení žáků Petry Smutné a Miroslavy Urbanové, které 
doplní výběrem choreografií Hana Neumanová.
Vstupné: 60, 30 Kč

Francouzská komedie s kriminální příchutí. Vstupné: 360, 340, 320, 250

Veřejné vystoupení členů zájmových kroužků DDM. Vstupné: 40

Slavnostní koncert k  270. výročí narození J. V. Sticha- Punta.

Prodej abonentek PODZIM 2016 
od 1. června do 22. června v kanceláři Dusíkova divadla v Čáslavi:

Pondělí + středa:  8 - 12 a 13 - 17 hodin

Ohodnoťte nás na novém portálu http://www.do-muzea.cz/
Děkujeme

4. 6. 2016 Havlíčkobrodský střevíček - 

5. 6. 2016 vystoupení ZK taneční 

11. 6. 2016 Čáslavské slavnosti 2016 Olympiáda dětí a mládeže 10,00 - 17,00 
hodin - 

18.6.2016 Juniorská hůlka Chotěboř – 

účast ZK mažoretky a taneční

v rámci doprovodného programu na akci 
Pradědečkův traktor

Disciplíny: minigolf, lukostřelba, překážkový běh, kuželky, koňská jízda, ping-
pongový slalom
Doprovodný program: barvení smajlíků, malování na obličej, zdobení perníč-
ků, skládání puzzlí a jiné hry

účast ZK mažoretky

Parčík Jana Žižky – Čáslavské náměstí

V první prázdninovou sobotu 2. 7. 2016 od 15:00 do 23:00 hodin bude pro 
příznivce kytarové hudby k poslechu osm kapel převážně rockového zaměření. 

Vstupné bude 100 korun, občerstvení zajištěno. Informace k akci a mp3 
ukázky vystupujících  můžete nalézt na webu akce nebo facebooku:

V přípravách je pokračování prezentací místních (a Čáslavi blízkých) hudebních 
uskupení - druhý ročník Rockového festivalu, pořádaného v areálu letního kina 
Čáslav. 

ROCKOVÝ FESTIVAL ČÁSLAV 

https://www.facebook.com/rockfestcaslav/  www.rockfest-caslav.cz 

LETNÍ SEZÓNA KOUPALIŠTĚ V LESOPARKU

VODRANTY BUDE OTEVŘENA 

XX. ČERVNA 2016
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KINO MILOŠE FORMANA ČERVEN

1. TAJEMSTVÍ POUZE SLUŽEBNÍ

2. - 3. VZKAZ V LÁHVI

4. - 5. DĚDA

7. - 8. DCERA ČRODĚJKY

9. - 10. ŽELVY NINJA 2 3D

11. - 12. WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 3D

14. CENA SLÁVY

15. - 16. SPRÁVNÍ CHLAPI

 
Povídkový film podle knížky slovenského autora Pavla Zeleňáka "Keď sú tajom-
stvá iba služobné". Ve čtyřech tragikomicky laděných povídkách: tajemství ban-
kovní, zpovědní, lékařské a státní, se divák dozví, co všechno se může stát, když 
bankovní úředníci, farář, lékař a ministr vyzradí, nebo zneužijí služební tajem-
ství. Bez ohledu na důvod svého jednání tak mohou způsobit kuriózní potíže, 
nebo i tragédii.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 90 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Po osmi letech strávených v Severním moři doputuje tajemný vzkaz v láhvi až 
na stůl kriminálního Oddělení Q, které se specializuje na staré nevyřešené pří-
pady. Detektiv Carl Mørck (Nikolaj Lie Kaas) a jeho asistent Assad (Fares Fares) 
jsou vtaženi do temného případu vraždícího psychopata, sektářské víry a une-
sených dvojic sourozenců, jejichž zmizení nikdo nehlásil. Jen co detektivové 
začnou záhadu rozplétat, věci se dají do pohybu v ďábelském tempu. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 80 Kč. Promítáme od 20 hodin.

K rázovitému Valašskému Dědovi (František Segrado) přijíždějí na prázdniny 
vnoučci (Anička Čtvrtníčková a Jáchym Dimov) z Prahy. Zaneprázdnění rodiče 
(D. Suchařípa a P. Hřebíčková) vysílají děti v dobrém úmyslu změnit jejich virtu-
ální svět internetu, mobilů a tabletů. Na Valašské vesnici totiž vše funguje troš-
ku jinak. Ne, že by tu nebyl signál, ale Ti Valaši zkrátka žijí tak trochu jinak, po 
svém. Navíc pokud na půdě dědovy chaloupky naleznete zapomenutý poklad, 
který začne zajímat i zbytek vesnice, máte rázem jízdenku na tajemnou exkurzi 
historií starého Valašska od jara až do zimy.
Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. V sobotu promítáme od 20 a v neděli od 
17.30 hodin.

Dcera čarodějky Dina po matce zdědila nadpřirozené schopnosti: umí se podí-
vat člověku přímo do duše a vyvolat v něm pocity studu za jeho činy. Když je její 
matka neprávem obviněna z hrůzných vražd, Dina se rozhodne odhalit pravdu, 
kvůli čemuž se ocitá uprostřed nebezpečného boje o moc a v ohrožení vlastní-
ho života
Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Město New York už zase potřebuje zachránit, a tak se ze stok vynoří čtyři zmu-
tovaní želví kamarádi, aby znovu zastavili Trhače a jeho kumpány. Jejich hrdin-
ské kousky prokládané zaslouženou pizzou dokumentuje sexy reportérka Apri-
l. Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael jsou tady opět s námi a jejich 
příběhy pokračují! Těšte se. Česká verze.
Mládeži přístupno. Vstupné: 140 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

WarCraft studia Legendary představí epické dobrodružství, které nás zavede 
do světa Azeroth. Nikdy nekončící spory mezi uskupením ras Aliance a Hordy 
budeme sledovat prostřednictvím lidského generála Anduina Lothara a 
orkského náčelníka Durotana. Navštívíme tak nejznámější baštu lidského poko-
lení - Stormwind, magický Dalaran nebo pod horou ukrytý Ironforge. Na moti-
vy jednoho z nejznámějších herních univerz společnosti Blizzard Entertain-
ment režíruje Duncan Jones podle scénáře Charlese Leavitta. Česká verze.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 150 Kč. V sobotu promítáme od 20 a v 
neděli od 17.30 hodin.

Eddymu je čtyřicet, právě ho propustili z vězení a krom toho, že patří do čeledi 
drobných zlodějíčků, není ničím zajímavý. Jeho kamarád Osman bydlí v karava-
nu, má chytrou sedmiletou dceru, ženu v nemocnici a žádné peníze, kterými by 
rodinu zabezpečil. Když Eddy v televizi zahlédne reportáž o smrti Charlie 
Chaplina, dostane brilantní nápad, jak vyřešit neradostné vyhlídky všech zú-
častněných. 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 90 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Soukromý detektiv Holland March (Ryan Gosling) a nájemný ranař Jackson Hea-
ly (Russell Crowe) spojují své síly a podílejí se na vyšetřování pohřešované dív-
ky a zdánlivě nesouvisejícího úmrtí jedné pornohvězdy. Mládeži do 15 let ne-
přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

17. CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA 3D

18. - 19. HLEDÁ SE DORY 3D

21. - 22. CENTRÁLNÍ INTELIGENCE

23. ČISTIČ

24. - 26. DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK 3D

28. - 29. PODFUKÁŘI 2

30. HRA PENĚZ

Film studia Marvel se odehrává v době, kdy Steve Rogers převzal vedení nově 
zformovaného týmu Avengers, který se nadále snaží chránit lidstvo. Dojde 
však k dalšímu incidentu, ve kterém sehrají Avengers nešťastnou roli. Politické 
tlaky vyústí ve vytvoření systému zodpovědnosti vedenému vládní organizací, 
jež na tým super-hrdinů dohlíží a řídí ho. Nová skutečnost Avengers rozdělí na 
dva tábory. Jeden vede Steve Rogers, který hájí svobodu Avengers, aby mohli 
bránit lidstvo bez vládních zásahů. Druhý vede Tony Stark, který překvapivě 
zastává myšlenku vládního dohledu a zodpovědnosti. Česká verze.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Dory si spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale z 
ničeho nic vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své rodiče. Společně s Marlinem 
a Nemem se vydá na strhující dobrodružství napříč oceánem, až do prestižního 
Mořského akvária v Kalifornii, kde se léčí nemocní mořští živočichové. Při hle-
dání maminky a tatínka potkává Dory tři svérázné obyvatele Mořského akvári-
a. Při prohledávání moderního akvária dojde Dory se svými kamarády k pozná-
ní, že své blízké máme nejraději kvůli jejich nedostatkům, a že to nejdůležitější 
na světě je přátelství a rodina. Česká verze. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 150, děti 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Film sleduje příběh dříve šikanovaného podivína, který vyrostl v drsného agen-
ta CIA (Dwayne Johnson) a který se nyní vrací zpět na svou bývalou střední ško-
lu. S tvrzením, že pracuje na přísně tajném případu, požádá o pomoc svého 
bývalého trýznitele a někdejšího velkého bosse střední (Kevin Hart), který nyní 
pracuje jako účetní a marně vzpomíná na své slavné dny. Ale dříve, než si used-
lý účtař uvědomí, do čeho se vlastně dostal a že již není cesty zpět, následuje 
svého nového nepředvídatelného přítele, který ho táhne vstříc svému svět…
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Tomáš není společenský typ. Jeho minulost a jeho práce ho uzavřely do osa-
mělé smyčky: na zavolání se dostaví do práce, vyčistí domácnost, většinou zce-
la o samotě, po práci si vyzvedne výplatu a jde domů. Jeho stereotyp naruší 
zmatek v jedné z domácností, kde pracuje. Musí se v ní ukrýt a stane nepozoro-
vaným svědkem rodinného života, na hony vzdáleného tomu, jak žije on sám. Z 
pozorování cizích životů se stane záliba a ze záliby brzy vášeň. Takhle se jedno-
ho dne dostane do bytu krásné Kristíny a jejího pochybného bratra Adama. 
Rozhodne se porušit své hlavní pravidlo jediné návštěvy a opakovaně se sem 
vrací. S každou další návštěvou poznává, že v této rodině není něco v pořádku.
Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Potom, co Den nezávislosti redefinoval velkofilmy, přinese další kapitola glo-
bální katastrofu nepředstavitelných rozměrů. Za využití posbírané mimozem-
ské technologie spolupracují pozemské národy na ohromujícím obranném 
programu, jehož úkolem je ochrana planety. Na bezprecedentní vyspělou sílu 
mimozemšťanů se připravit nelze. Česká verze.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 150 Kč. Promítáme od 20, v neděli od 
17.30 hodin.

Špičkoví iluzionisté ze skupiny ČTYŘI JEZDCI [Jesse Eisenberg, Woody Harrel-
son, Dave Franco a Lizzy Caplan] se vracejí ve svém druhém dobrodružství, aby 
na svém celosvětovém turné předvedli kousky přesahující hranice lidského 
chápání a posunuli hranice jevištních iluzí do nových výšin.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110  Kč. Promítáme od 20 hodin.

V napínavém thrilleru, jehož děj se odvíjí v reálném čase, se herecké hvězdy 
George Clooney a Julia Roberts objevují v rolích moderátora finančního tele-
vizního pořadu Leeho Gatese a jeho producentky Patty, kteří se ocitají ve velice 
výbušné situaci poté, co kontrolu nad studiem násilím převezme rozzlobený 
finančník, jenž přišel o veškerý svůj majetek (Jack O'Connell). V průběhu napí-
navého střetu, vysílaného televizí v přímém přenosu milionům diváků, jsou 
Lee a Patty nuceni pustit se do boje nejen s útočníkem samotným, ale také s 
časem, aby rozpletli záhadu konspirace, ukrývající se na pozadí současných 
frenetických a vysoce technizovaných globálních obchodních trhů.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 stránka 27 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 6/2016   



stránka 28 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 6/2016  

ČERVEN

PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ ANNA KARAFIÁTOVÁ

PŘIJALO NOVOU POSILU.

MŮŽETE SE TĚŠIT NA OSTŘÍHÁNÍ

BEZ OBJEDNÁNÍ A DLOUHÉHO ČEKÁNÍ

TĚŠÍ SE NA VÁS:

Veronika Valdmanová 733 749 755

Soňa Pulgretová 775 929 173

Alice Opasková 777 673 338

cena střihu: 85 Kč

www.panske-caslav.cz

Po - Pá: 8:00 - 17:30

So:        8:00 - 12:00

Nabízíme volné pracovní místo na pozici:

Plný pracovní úvazek nebo dohoda o provedení práce
(Vhodné i pro důchodce)

V případě zájmu volejte na tel. č.: 602 405 429
nebo pište: info@pradelna-mm.cz

Osobně na adrese Čáslav, Nad Rezkovcem 1114.

- OBSLUHA PRACÍCH STROJŮ
- OBSLUHA SUŠICÍCH A ŽEHLICÍCH STROJŮ

Nabízíme pronájem montážních plošin 20 m a 22 m

s obsluhou. Možnost využití i o víkendech.

Více informací na telefonním čísle 728 863 791

nebo na tes-caslav.cz
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www.soner.cz

GRAFICKÁ TVORBA
TVORBA WEBŮ

PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY  

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi dorazíme až za Vámi.

Protože reklama prodává...

Presentace nového programu
AURA VIDEO

14. 6. 2016 od 11.00 do 18.00 hodin
Na co se můžete těšit:
- aura v přímém přenosu
- změny energie na čakrách a v meridiánech
  v závislosti na náladě, pocitech a emocích
  při meditaci

Kde?

Café laDus
Masarykova 194/36
286 01 Čáslav podrobnější informace:

www.gnoma.cz
+420 602351343
+420 603169345

Spnzor celé akce Servisní a konzultační centrum
společnosti Tian De v Hradci Králové
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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. 

Pracovník přímé obslužné péče - péče o seniory

Nástup možný ihned.

Domov důchodců Čáslav nabízí volné pracovní místo na pozici:
Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách – pradlena.

Nástup od srpna 2016.

Nabízíme pracovní poměr na plný úvazek v jednosměnném provozu (po -  pá)
Požadujeme manuální zručnost, spolehlivost, pečlivost, aktivní přístup k práci,
praxe vítána.
Minimální stupeň vzdělání základní (vyučení či středoškolské vzdělání vítáno).
Platové podmínky dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

V případě zájmu nás kontaktujte 
telefonicky, mailem nebo osobně:

tel.: 327 31 20 51; e-mail: info@ddcaslav.cz nebo ales.sorf@ddcaslav.cz, adresa: Nazaret 94, Čáslav.
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www.meucaslav.cz

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

Program na červen 2016
4. června - sobota - KUNĚTICKÁ HORA

11. června - sobota - OKOLO VÝROVKY

18. června - sobota - KLÁNOVICKÝM LESEM

25. června - sobota - OKOLO STVOŘIDEL

INFORMACE pro účastníky zájezdu ŠUMAVA:

 Trasa: Ráby - Kunětická hora - Pardubice. 
10 km. Odjezd v 6:59 hod., návrat v 15:36 hod. Vedoucí je paní Zdena 
Šrámková.

 Trasa: Vrbčany - Chotutice - Radim - 
Dobřichov - Pečky. 9 km. Odjezd v 7:52 hod., návrat 14:03 hod. Vedoucím je 
pan Jiří Kučera.

 Trasa: Klánovice - NS Klánovickým 
lesem - Klánovice. 10 km. Odjezd 7:52 hod., návrat 15:03. Vedoucí je paní 
Zdeňka Matysová.

 Trasa: Smrčná - Stvořidla - Zlatá 
zátoka, Ledeč nad Sázavou. 12 km. Odjezd 7:04 hod., návrat v 17:00 hod. 
Vedoucím je pan Ing. Zbyněk Němec. 

 Termín: 17. a 18. 9. 2016, odjezd 
v 6:00 hod z čáslavského autobusového nádraží, návrat 18. 9. do 20:00 hod. 
Ubytování: hotel Churáňov /Zadov/ večeře a snídaně zajištěna. 
1. den = Návštěvní místa: Prášily. Túry: Prášilské jezero, Poledník 
2. den = Antýgl, Čeňkova pila (túra), Velký Javor (nejvyšší hora Šumavy na 
německém území), na vrchol výjezd lanovkou (cca 20 EUR).

FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

LEPOR

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA POTRAVIN

A FARMÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
 

OD 6. 6. 2016 U ŠKOLNÍHO STATKU ČÁSLAV


