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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Rada města Čáslavi v působnosti valné hromady společnosti Čáslavská servisní Žižky z Trocnova č. p. 74/11.
s. r. o. dne 6. 2. 2017: 1) vyslovila souhlas s umístěním sídla společnosti v Čás-  schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého 
lavi; 2) vyslovila souhlas se změnou sídla společnosti Čáslavská servisní s. r. o. rozsahu „Plynovod Cihelna III“ byly obeslány firmy uvedené v důvodové 
ze současné adresy Bojovníků za Svobodu 1448, 286 01 Čáslav na adresu: Nám. zprávě.
J. Ž. z Trocnova 74, 286 01 Čáslav; 3) pověřila starostu města Ing. Jaromíra  schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého 
Strnada k podpisu notářského zápisu. rozsahu „ Čáslav, ul. Jeníkovská - doplnění značení a semaforu přechodu pro 

 schválila uzavření smlouvy o připojení odběrného chodce“ byly obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě.
elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí č. 17_N-  schválila, jako zhotovitele veřejné zakázky malého 
N_1008114344 mezi městem Čáslav a ČEZ Distribuce a. s.  Děčín, Teplická rozsahu „Čáslav - oprava MK v ul. Jabloňová, Třešňová a Nad Rezkovcem“ firmu 
874/8, IČ 24729035 na připojení odběrného místa na adrese Čáslav, nám. Jana Konstrukce a dopravní stavby s. r. o., Zbraslavice 2, 285 21, IČ: 28447085, která 

usnesením č. 35/2017

usnesením č. 36 /2017

usnesením č. 34 /2017
usnesením č. 37/2017

Usnesení městské rady ze dne 20. 1. 2017 | Městská rada

Usnesení městské rady ze dne 6. 2. 2017 | Městská rada

usnesením č. 15/2017

usnesením č. 21 /2017

usnesením č. 22/2017

usnesením č. 23/2017

usnesením č. 24/2017

usnesením č. 25/2017usnesením č. 16 /2017

usnesením č. 26/2017

usnesením č. 17/2017

usnesením č. 27/2017

usnesením č. 28/2017

usnesením č. 18/2017 
usnesením č. 29/2017

vzala na vědomí

usnesením č. 30/2017

usnesením č. 31/2017

usnesením č. 32/2017vzala na vědomí

usnesením č. 33/2017

usnesením č. 19/2017

usnesením č. 20/2017

 navrhla Zastupitelstvu města Čáslav schválit usnesení 1908 ul. Prokopa Holého, Čáslav paní M. V., bytem Čáslav, za podmínek 
tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav neschvaluje záměr města nabýt uvedených v důvodové zprávě.
následující pozemky, které jsou součástí hradebního pásma: 1)  schválila panu Václavu Š. pořádání akce „ Vítání jara“ v 

2pozemek st.p.č. 370/3 o výměře 25 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného termínu od 1. 5. - 10. 5. 2017 a poplatek za zábor části náměstí Jana Žižky z 
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora Trocnova za účelem pořádání výše uvedené akce, dle důvodové zprávy.
na LV č.   376 pro obec a katastrální území Čáslav od paní P. J., bytem Praha 10 a  schválila změnu členky v Komisi pro regeneraci 

2 kulturních památek, Mgr. Pavla Obořilová nahradí Bc. Janu Vyčítalovou, dle paní L. M., bytem Kutná Hora; 2) st.p.č. 370/2 o výměře 18 m  v katastrálním 
důvodové zprávy.území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

 vyslovila souhlas s použitím znaku města Čáslavi na Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 194 pro obec a katastrální území 
2 připravovanou brožuru pro prezentaci a potřeby města Čáslav, dle předložené Čáslav od paní M. J., bytem Čáslav; 3) část p.č. 1957/2 o výměře 3 m  v 

žádosti.katastrálním území Čáslav, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
 schválila čerpání investičního fondu Základní školy kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 12552 pro obec a katastrální 

Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora, dle předložené žádosti.území Čáslav od pana F. P., bytem Čáslav, dle důvodové zprávy.
 doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení: navrhla Zastupitelstvu města Čáslav schválit usnesení 

Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením schvaluje podle § 84 odst. 2 tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav schvaluje záměr města odstranit 
2 písmeno d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zrušení duplicitní zápis k pozemku p.č. 1193/72 o výměře 39m  v katastrálním území 

příspěvkové organizace Dusíkovo divadlo Čáslav k 31. březnu 2017, dle Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
důvodové zprávy.pracoviště Kutná Hora na LV č. 13441 pro obec a katastrální území Čáslav a to 

 doporučila zastupitelstvu města schválit toto usnesení: souhlasným prohlášením, že A. V., bytem Čáslav není vlastníkem uvedeného 
Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením schvaluje Obecně závaznou vy-pozemku. Město ponese veškeré náklady spojené s odstraněním duplicity.
hlášku č. 1/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Čáslavi číslo  navrhla Zastupitelstvu města Čáslav schválit usnesení 
1/2006 - Řád veřejného pohřebiště, dle důvodové zprávy.tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav neschvaluje záměr města prodat 

2 2  schválila dodatek č. 1 smlouvy o poskytování právní pozemky p.č. 1991/5 o výměře 1054 m  a p.č. 673/7 o výměře 52 m  v 
pomoci mezi městem Čáslav a Mgr. Ing. Pavlem Bezouškou, dle důvodové katastrálním území Čáslav, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
zprávy.kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální 

 schválila uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120055202 území Čáslav panu M. M., bytem Čáslav a P. D., bytem Vrdy do jejich podílového 
mezi městem Čáslav a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 24729035 spoluvlastnictví s výši podílu každý ½, za cenu dle znaleckého posudku + DPH. 
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
energie v ul. Žitenická/Havlenova v Čáslavi.navrhla Zastupitelstvu města Čáslav schválit usnesení 

 schválila podání žádosti na dotaci k projektu „Rozšíření tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav schvaluje záměr města směnit část 
2 2 městského kamerového dohlížecího systému Městské policie Čáslav“ při 20% pozemku p.č. 367/6 o výměře cca 56 m  a pozemek p.č. 2462/2 o výměře 41 m , 

spoluúčasti města Čáslav.oba v katastrálním území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro 
 výsledky rozpočtového hospodaření města Čáslavi za rok Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 2757 pro obec a 

2016.katastrální území Čáslav, ve vlastnictví společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., se 
2  schválila kritéria pro poskytnutí a vyúčtování finančních sídlem Záluží 1, Litvínov 436 01 za část pozemku p.č. 367/63 o výměře cca 55 m  

prostředků (dotací) z Programu podpory sociálních služeb ve zdravotnictví, v katastrálním území Čáslav, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
včetně formuláře žádosti a vyúčtování poskytnuté dotace, dle důvodové kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální 
zprávy.území Čáslav, ve vlastnictví města Čáslav. Náklady spojené se směnou pozemků 

 vyslovila nesouhlas s připojením se k mezinárodní bude hradit každý jednou polovinou. Směna proběhne za cenu dle znaleckého 
kampani „ Vlajka pro Tibet“ dne 10. 3. 2017.posudku.

 doporučila zastupitelstvu města schválit toto usnesení: žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 
Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením navrhuje pana Mgr. příspěvková organizace, Zborovská 81/11 zastoupená společností Pudis a.s., 
Daniela Mikše, místostarostu města, jako člena dozorčí rady VHS Vrchlice – Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10  s tím, že vyjadřuje souhlas vlastníka 
Maleč, a.s., dle důvodové zprávy.dotčených pozemků p.č 1202/3 a p.č. 1203/2 zapsaných u Katastrálního úřadu 

 doporučila zastupitelstvu města Čáslavi přijmout násle-pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro obec a katastrální 
dující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje vydání obecně závazné území Čáslav na LV č. 10001 k provedení cizí stavby II/339 Čáslav, most ev.č. 
vyhlášky č. xx/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2014, 339-004.
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2012, kterou se mění a  schválila uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o vytvoření a použití účelových uzavřené mezi městem Čáslav a manželi L., bytem Žáky, ze dne 30. 10. 2015.
prostředků „ FONDU ROZVOJE BYDLENÍ“ na území města Čáslavi. schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č. p. 
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 podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Jaroslavem Vaňátkem ve výši 11 600 Kč + DPH + náklady na realizaci prodeje. 
 schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Část tohoto pozemku je zatížena věcným břemenem pro ČEZ Distribuce a.s.

města na podporu krajského kola hry Plamen ve výši 10 000 Kč, ve znění dle  schválila dohodu o převodu práv a povinností vyplývají-
důvodové zprávy. cích z Opční smlouvy a nájemní smlouvy k bytu č. 13 v domě č. p. 1696 v 

 schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jeníkovské ulici v Čáslavi mezi panem F. B. a manželi L.
města na podporu regionální značky ve výši 10 000 Kč, ve znění dle důvodové  schválila vzor veřejnoprávní smlouvy o dotaci na 
zprávy. poskytování sociální služby na rok 2017 - evidenční číslo S - 0080/SOC/2017, 

 vůči akci „REKO MS Čáslav - Zahradní (stavební úpravy plyno- včetně přílohy č. 1, dle důvodové zprávy.
vodu a přípojek v Čáslavi, ul. Zahradní, Za Rybníkem, Konvalinková, Na Vyhlíd-  schválila přidělení bytu zvláštního určení č. 7 v domě s 
ce)“. pečovatelskou službou, v ul. Gen. Eliáše 1709 v Čáslavi paní B. Ď., trv. bytem 

 schválila záměr města Čáslav na pronájem části pozem- Čáslav, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
2ku p. č. 3/5 o výměře 265 m , nacházející se v k. ú. Žáky, který je zapsaný na LV č.  schválila přidělení bytu zvláštního určení č. 9 v domě s 

10042 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná pečovatelskou službou, v ul. Gen. Eliáše 1710 v Čáslavi paní V. K., trv. bytem 
2 Žehušice, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.Hora, za účelem zahrádky nebo chovu drůbeže, za cenu 5 Kč/m /rok za podmí-

 schválila uzavření nové nájemní smlouvy p. M. K. k nek uvedených v důvodové zprávě.
sociálnímu bytu č. 9 v ul. Boženy Němcové 640, na dobu určitou - do 30. 6.  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 
2017, dle důvodové zprávy.usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č./2017 

 schválila přidělení bytu č. 7 v domě s pečovatelskou schvaluje prodej části pozemku p. č. 1722/1 zapsaného u Katastrálního úřadu 
službou, Kostelní náměstí 193 v Čáslavi paní S. Z., trv. bytem Čáslav, za podmí-pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro obec a katastrální 

2 nek uvedených v důvodové zprávě.území Čáslav na LV 10001 o výměře 191 m  manž.  L. a E. S., bytem Čáslav, za 
 schválila finanční odměny pro členy komisí, které zřizuje cenu dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem panem Jaroslavem 

rada města Čáslavi, dle důvodové zprávy.Vaňátkem ve výši 191 000 Kč + platná sazba DPH + náklady na realizaci prodeje.
 schválila návrh smlouvy o dílo mezi městem Čáslav a  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit 

KING AIR, s. r. o. Kolín, dle důvodové zprávy.usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. /2017 
2 zrušila své usnesení č. 409/2016 ze dne 18. 10. 2016; schvaluje prodej části pozemku p. č. 1642/30 o výměře cca 30 m  v katastrálním 

odstoupila od dohody o spolupráci při nasazení a užívání systému prvků území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrál-
aktivního monitoringu ve Středočeském kraji mezi městem Čáslav a Středočes-ní pracoviště Kutná Hora na LV 10001 pro obec a katastrální území Čáslav manž. 
kým krajem, dle důvodové zprávy.M., bytem Čáslav za cenu dle znaleckého posudku zpracovaného panem 

usnesením č. 38/2017
usnesením č. 43/2017

usnesením č. 39/2017
usnesením č. 44/2017

neměla námitky
usnesením č. 45 /2017

usnesením č. 40/2017
usnesením č. 46/2017

usnesením č. 47/2017

usnesením č. 41/2017

usnesením č. 48/2017

usnesením č. 49/2017

usnesením č. 50/2017usnesením č. 42/2017

usnesením č. 51/2017 

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 6. 2. 2017 | Městské zastupitelstvo

vzalo na vědomí

vzalo na vědomí

 

 

 

  

 
  

  

 

 

 

rozpočtové opatření č. 6/2016. Rekapitulace: upravené příjmy  schválilo záměr města směnit část pozemku p.č. 367/6 o 
2 2254.371,15 tis. Kč, upravené výdaje 299.130,01 tis. Kč, financování plus výměře cca 56 m  a pozemek p.č. 2462/2 o výměře 41 m , oba v katastrálním 

44.758,86. Kč. území Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
výsledky rozpočtového hospodaření města Čáslavi za rok pracoviště Kutná Hora na LV č. 2757 pro obec a katastrální území Čáslav, ve 

2016. vlastnictví společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Záluží 1, Litvínov 436 
2stanovilo Finančnímu výboru na rok 2017 do plánu 01 za část pozemku p.č. 367/63 o výměře cca 55 m  v katastrálním území Čáslav, 

činnosti: kontrolu města Čáslav, příspěvkových organizací a ostatních zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
organizací, jejichž zřizovatelem a zakladatelem je město Čáslav, dle důvodové Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, ve vlastnictví 
zprávy. Kontrolu hospodaření města Čáslav a jeho vnitřního kontrolního města Čáslav. Náklady spojené se směnou pozemků bude hradit každý jednou 
systému. polovinou. Směna proběhne za cenu dle znaleckého posudku.

schválilo záměr města odstranit duplicitní zápis k schválilo záměr města Čáslav nabýt pozemek p.č. 658/60 
2 2pozemku p.č. 1193/72 o výměře 39m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného o výměře 802 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu 

u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001 pro obec 
na LV č. 13441 pro obec a katastrální území Čáslav a to souhlasným a katastrální území Čáslav, úplatným převodem za cenu dle znaleckého 
prohlášením, že A. V., bytem Čáslav není vlastníkem uvedeného pozemku. posudku zpracovaného panem Jaroslavem Vaňátkem ve výši 200 500 Kč + 
Město ponese veškeré náklady spojené s odstraněním duplicity. náklady na realizaci prodeje od společnosti Czechobal, s.r.o., se sídlem Pod 

vyslovilo souhlas se změnou katastrální hranice mezi k.ú. Nádražím 547, 286 01 Čáslav.
Močovice a Čáslav. Změna katastrální hranice byla vyvolána komplexními schválilo záměr města Čáslav prodat část pozemku p.č. 

2pozemkovými úpravami probíhajícími v katastrálním území Močovice a v části 1642/30 o výměře cca 60 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného u 
k.ú. Krchleby u Čáslavi, Čáslav, Třebešice, Kluky u Čáslavi a Vodranty, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 
zpracované firmou GEO Hrubý, s.r.o. Tato změna byla se všemi účastníky LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, manž. P., bytem Čáslav za cenu 
projednána a odsouhlasena v průběhu řízení o KPÚ. dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci prodeje.

neschválilo záměr města nabýt následující pozemky, schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se 
které jsou součástí hradebního pásma: 1) pozemek st.p.č. 370/3 o výměře 25 ruší obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 1/2006 - Řád veřejného 

2m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro pohřebiště, dle důvodové zprávy.
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č.  376 pro obec a  schválilo podle § 84 odst. 2 písmeno d) zákona č. 
katastrální území Čáslav od paní P. J., bytem Horní Měcholupy, Praha 10 a paní 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zrušení příspěvkové organizace 

2L. M., bytem Kutná Hora; 2) st.p.č. 370/2 o výměře 18 m  v katastrálním území Dusíkovo divadlo Čáslav k 31. březnu 2017, dle důvodové zprávy.
Čáslav, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální schválilo rozšíření Kontrolního výboru o čtyři členy: 
pracoviště Kutná Hora na LV č. 194 pro obec a katastrální území Čáslav od paní Martina Horského, Ing. Miroslava Richtera CSc., MUDr. Michaelu Mandákovou 

2M. J., bytem Čáslav; 3) část p.č. 1957/2 o výměře 3 m  v katastrálním území a JUDr. Vlastislava Málka.
Čáslav, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální zprávu Finančního výboru o provedených kontrolách.
pracoviště Kutná Hora na LV č. 12552 pro obec a katastrální území Čáslav od 
pana F. P., bytem Čáslav, dle důvodové zprávy

schválilo záměr města Čáslav prodat část pozemku p.č. 
21722/1 o výměře cca 200 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na 
LV č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, manž. R. a M. S., bytem Čáslav 
za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady na realizaci prodeje.

usnesením č. 6/2017

usnesením č. 1/2017

usnesením č. 2/2017 usnesením č. 7/2017

usnesením č. 3/2017

usnesením č. 8/2017

usnesením č. 4/2017 usnesením č. 9/2017

usnesením č. 10/2017

usnesením č. 11/2017

vzalo na vědomí

usnesením č. 5/2017

Příští zasedání městského zastupitelstva
je naplánováno na pondělí 24. dubna 2017

od 17. hodiny na Nové scéně Dusíkova divadla.

Podrobné informace o programu zasedání budou k dispozici jeden týden 
před jeho konáním na úřední desce úřadu a na vývěskách ve městě.  
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA V ROCE 2016
SKONČIL S VÝRAZNĚ NIŽŠÍM SCHODKEM 
OPROTI PŘEDPOKLADU
V minulém vydání Čáslavských novin jsme přinesli 
předběžnou informaci o výsledku hospodaření 
města v minulém roce. V době uzávěrky únorového 
čísla však ještě nebyla známa přesná čísla, proto 
jsme slíbili přinést definitivní údaje v březnovém vy-
dání. Svůj slib také plníme. Jak tedy dopadlo hospo-
daření s finančními prostředky města v roce 2016? 

příjmy ve výši 254 371 148,25 Kč 
a s výdaji ve výši 299 130 013,13 
Kč.

„Skutečné příjmy za rok 
2016 činily 261 885 942,05 Kč, 
což představuje 102,95% upra-
veným rozpočtem očekávaných 

Rozpočet města na rok 2016 byl ve své prvotní příjmů. Výdaje za rok 2016 činily 
podobě schválen s příjmy ve výši 193 408 500,00 Kč 288 475 572,79 Kč, tedy 96,44% 
a s výdaji ve výši 221 938 500,00 Kč. Byl tedy upraveným rozpočtem předpo-
schválen se schodkem ve výši 28 530 000,00 Kč s kládaných výdajů. Rozpočet za 
tím, že tento schodek bude uhrazen ze smluvně za- rok 2016 byl uzavřen se schod-
bezpečeného úvěru na investiční akce „Zastřešení kem ve výši 26 589 630,74 Kč, 
ledové plochy včetně dostavby zázemí“ a „Stavební tedy o 18 169 228,57 Kč nižším 
úpravy hotelu Grand v Čáslavi“. Zapojením přebyt- vůči upravenému rozpočtu. Tato 
ku hospodaření z minulých let ve výši 16 357 913,55 úspora je tvořena příjmy vyššími 
Kč a dalšími úpravami v rámci rozpočtových opat- o 7 514 788,23 Kč oproti jejich očekávané výši a Zdeněk Zahradník ve zprávě, předložené na 
ření č. 1/2016 až 6/2016 byl rozpočet v průběhu ro- výdaji nižšími o 10 654 440,34 Kč oproti jejich plá- únorovém zasedání členům městského zastupi-
ku upraven na schodkový ve výši 44 758 859,31 Kč, s nované výši,“ uvedl vedoucí odboru financí, inženýr telstva.        

Schválený rozpočet 2016 Upravený rozpočet 2016 Skutečnost 2016 Rozdíl 
(skutečnost - upravený rozp.)

PŘÍJMY

VÝDAJE

SALDO
(příjmy - výdaje)

193 408 500,00

221 938 500,00

- 28 530 00,00

254 371 153,82

299 130 013,13

- 44 758 859,31

261 885 942,05

288 475 572,79

- 26 589 630,74

+ 7 514 788,23

- 10 654 440,34

+ 18 169 228,57

REKAPITULACE:

Příjmy (v Kč)

Položka Schválený rozpočet 2016 Upravený rozpočet 2016 Skutečnost 2016

8115 - + 16 228 859,31     - 1 401 186,61 - 17 630 045,92

8123 + 50 000 000,00 + 50 000 000,00 + 50 000 000,00                     0,00

8124 - 21 470 000,00 -21 470 000,00 - 21 465 282,22          + 4 717,78

8901 - -       - 543 900,43      - 543 900,43

FINANCOVÁNÍ CELKEM + 28 530 000,00 + 44 758 859,31 + 26 589 630,74 - 18 169 228,57

8115 (přebytek hospodaření, půjčky a splátky FRB, zůstatek soc. fondu)
8123 (úvěr na „ledovou plochu a hotel Grand“)
8124 (splátky jistin přijatých úvěrů)
8901 (přenesená daňová povinnost k 31. 12. 2016)

Financování (v Kč)

Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech:

k 31. 12. 2016
Základní běžný účet 32 691 749,03 Kč 33 859 818,64 Kč
Běžné účty peněžních fondů   4 736 873,35 Kč   4 969 990,35 Kč
Celkem 37 428 622,38 Kč 38 829 808,99 Kč

k 31. 12. 2015

Zůstatek finančních prostředků na základním běž-
ném účtu se skládá ze zůstatku na účtech rozpoč-
tové rezervy ve výši 16 251 628,43 Kč a ze zůstatku 
na ostatních účtech v celkové výši 17 608 190,21 Kč, 
přičemž tento zůstatek na ostatních účtech bude 
možné zapojit do rozpočtu na rok 2017 jako přebyt-
ky hospodaření z minulých let.
Zůstatek finančních prostředků na účtech peněž-
ních fondů se skládá ze zůstatku na účtu Fondu roz-
voje bydlení ve výši 4 851 147,39 Kč a ze zůstatku na 
účtu Sociálního fondu ve výši 118 842,96 Kč. 
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VÝVOJ POČTU OBYVATEL MĚSTA V MINULÉM ROCE
Čáslavské noviny mimo dalších informací přinášejí 
každoročně v tomto období také přehled počtu 
obyvatel našeho města ke konci minulého roku, a to 
včetně podrobnějších informací o demografickém 
složení společnosti. Výjimku proto neuděláme ani 
letos... 

vatel (888 mužů a 1545 žen).  
Čáslavští obyvatelé uzavřeli v minulém roce 84 

sňatků, 54 dalších manželství se však bohužel 
rozpadlo a skončilo rozvodem. 

Nejstarší ženě, která se narodila v roce 1916 by-
lo v minulém roce přesně sto let (zajímavostí je, že 

K poslednímu dni roku 2016 bylo v Čáslavi při- stejného věku v roce 2016 dosáhly v Čáslavi hned 
hlášeno k trvalému pobytu celkem 10411 obyvatel, dvě ženy) a nejstarší muž, žijící v našem městě, se 
z toho bylo 10060 občanů ČR a 351 cizinců. Z uve- narodil v roce 1922 a v minulém roce tedy oslavil 94. 
deného počtu bylo 4786 mužů (ČR) a 5274 žen (ČR) narozeniny.
Mezi cizinci se jednalo o 192 mužů a 159 žen. V porovnání s minulými lety je zřejmé, že se po-

K trvalému pobytu v Čáslavi se v minulém roce čet obyvatel v našem městě příliš nemění, tedy po-
(491 mužů a 736 žen). Zároveň v Čáslavi žilo 819 přihlásilo 316 občanů, 317 se jich naopak odhlásilo, hybuje se relativně těsně kolem deseti tisíc.          
ovdovělých (131 mužů a 688 žen).v rámci obce změnilo bydliště 299 Čáslaváků. 

Demografické tabulky sledují také rozložení vě-Statistika porodnosti hovoří pro rok 2016 o 99 
kové struktury obyvatel města. Díky těmto statistic-nově narozených dětech do zdejších rodin, z toho 
kým údajům tedy například víme, že je ve městě bylo tentokrát více holčiček (58) než chlapců (41). 
2027 mladých lidí v tak zvaném předproduktivním Stejně jako patří k životu okamžik prvního nádechu, 
věku (tedy ve věku do 18 let - z toho 1036 mladých musí naše životy jednoho dne skončit. Rok 2016 byl 
mužů a 991 žen). Šestiletých, tedy prvňáčků, bylo v tomto ohledu osudný 130 místním občanům, z to-
přitom 117. V  produktivním věku, který v případě ho bylo 64 mužů a 66 žen. 
mužů představuje rozmezí od 18 do 63 let a u žen od Z výše uvedeného počtu čáslavských obyvatel 
18 do 60 let zde žilo 5835 (2977 mužů a 2858 žen) a bylo v roce 2016 4133 svobodných (2232 mužů a 
v poproduktivním věku - tedy nad výše zmiňovanou 1901 žen), 3871 lidí žilo v manželském svazku (1926 
hranici - zůstává Čáslavi věrných celkem 2433 oby-mužů a 1945 žen), rozvedených bylo celkem 1227 

zn

Zprávu o plánovaném zrušení příspěvkové organi-
zace města „Dusíkovo divadlo Čáslav“ zaznamenali 
pozorní obyvatelé města již v programu únorového 
zasedání městského zastupitelstva, který byl 
zveřejněn na vývěskách ve městě i na úřední desce. 
Mnohé tato informace překvapila a objevily se 
dokonce i obavy o další osud zdejšího divadla. O 
jaký krok se tedy jednalo?

jetkové a finanční záležitosti, existovaly po určitou 
dobu vedle sebe dvě organizace. Na doporučení 
paní auditorky jsme přijali termín 31. 3. 2017 pro 
zrušení příspěvkové organizace Dusíkovo divadlo 
Čáslav a převedení všech závazků a pohledávek na 
zřizovatele, kterým je město Čáslav," sdělil inženýr 
Antonín Hejzlar. 

 Jak již bylo uvedeno, pro návštěvníky divadla se 
„Jedná se o krok, vyvolaný ekonomickými dů- tímto krokem nic nemění, jde z jejich pohledu pou-

vody,“ konstatoval starosta města, inženýr Jaromír ze o administrativní záležitost. Z hlediska hospoda-
Strnad, který zároveň zdůraznil, že se změna, která ření této společnosti a tedy i celého města ale hovo-
postupně probíhala již od minulého roku, žádným říme o kroku, který ve svém důsledku povede k plá-
způsobem nedotkne diváků, kteří do divadla chodí nované úspoře několika milionů korun při dalších 
za kulturním zážitkem. Ostatně zrušení příspěvkové rekonstrukčních pracích na budově divadla a také 
organizace Dusíkovo divadlo Čáslav okomentoval ke snížení  opakovaných ročních nákladů na provoz 
přímo na zasedání čáslavských zastupitelů tajemník v řádu stovek tisíc korun. „Problém byl v tom, že ja-
městského úřadu, inženýr Antonín Hejzlar, který ko příspěvková organizace města nemohlo Dusíko-
tento bod voleným zástupcům města předkládal ke vo divadlo uplatňovat odpočet DPH, což je v přípa-
schválení. dě společností s ručením omezením možné,“ přiblí-

„Víme, že k 1. červenci minulého roku byla zříze- žil starosta našeho města jeden z momentů, vedou-
na nová organizace Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. cích k rozhodnutí o změně, kterou městští zastupi-
Vzhledem k tomu, že bylo třeba dořešit některé ma- telé bez výhrad schválili.                                            zn

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ZRUŠENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ 
ORGANIZACE DUSÍKOVO DIVADLO ČÁSLAV

PROBLEMATICKÝ STAV
HRADEBNÍHO PÁSMA
Ačkoliv by se mohlo zdát, že jsou městské hradby, 
chránící historické jádro města již po staletí, pevnou 
stavbou, jež v podstatě nepotřebuje větší údržby, 
opak je samozřejmě pravdou. I takové objekty 
vyžadují průběžnou péči, avšak její realizace není 
vždy bez problémů. 

Na svém únorovém zasedání problematiku nut-
nosti rekonstrukce části historického opevnění 
města probírali také městští zastupitelé, jejichž ná-
zory na možný postup v této věci se liší. 

V současné době je třeba hovořit zvláště o části 
hradebního pásma poblíž Žižkovy brány, tedy v mís-
tech nad Podměstským rybníkem. Ačkoliv město 
mělo již v minulosti celou potřebnou rekonstrukci 
připravenu k realizaci, problém činí vlastnictví 
některých úseků hradeb. Jejich části, stojící na sou-
kromých pozemcích, patří právě těmto majitelům - 
- a ti by měli opravu také zajistit. V této souvislosti je  
třeba doplnit, že se jedná o finančně náročnou akci. 

„Vedení města se proto již v minulosti snažilo 
domluvit se zmiňovanými vlastníky na rekonstrukci 
této historicky cenné stavby, na poslední chvíli z to-
hoto projektu ale sešlo například z důvodu neu-
možnění vstupu na soukromý pozemek,“ konstato-
val starosta města, inženýr Jaromír Strnad s tím, že 
město je i nyní ochotno s vlastníky pozemků jednat. 
Oprava té části hradebního pásma, která je v ma-
jetku města, je připravena a mohla by být realizová-
na v dohledné době. Jak ale podotkla vedoucí od-
boru výstavby a regionálního rozvoje zdejšího 
městského úřadu  paní Ladislava Obořilová, jen těž-
ko je možné opravit část hradeb bez návaznosti na 
soukromé úseky. Proto je třeba veškeré práce časo-
vě sladit. Ostatně podle zákona může příslušný úřad 
v případě potřeby „

                                                                   

nařídit vlastníku stavby prove-
dení nutných zabezpečovacích prací, jestliže stavba 
svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy 
osob nebo zvířat, není-li nutné ji neodkladně 
odstranit“. zn
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Delší dobu plánovaná proměna po několik let nevy-
užívaného prostranství na rohu ulic Havlenovy a Ži-
tenické se již skutečně přiblížila. Jakmile to počasí 
dovolí, budou v těchto místech práce zahájeny . 

chy bude třeba zrekonstruovat pod zemí uložené se připravované práce nedotknou zeleně, která 
sítě, jako je vedení plynu, elektřiny i vody, stejně odděluje větší parkoviště v Žitenické ulici (tedy v její 
jako kanalizační řad. Tyto práce zajistí pracovníci horní části poblíž prodejny Penny - pozn. red.) od 
odpovědných organizací, tedy nikoliv přímo firma, menší plochy přímo před vchody do bytových 

Podle informací, získaných na Městském úřadu která bude mít na starosti samotné vybudování no- domů,“ zdůraznil pan Jan Šulc, pracovník oddělení 
Čáslav, bude po určitou dobu v těchto místech vý- vých parkovacích míst. Pro co nejrychlejší průběh investic zdejšího městského úřadu, který má na 
razně omezen provoz, a to z důvodu souběhu a ná- plánované akce je proto velmi důležitá správná starosti právě péči o komunikace. Ten také dále 
vaznosti jednotlivých činností, vedoucích ve výs- vysvětlil, že rekonstrukce bu-
ledku k upravené ploše výrazně rozšířeného parko- de zahájena ihned, jakmile to 
viště a nově vybudovanému kontejnerovému stání. umožní počasí. Podle sou-

Připravovaná rekonstrukce se dotkne jak často časných předpokladů by mě-
zmiňovaného prostranství, na němž ještě před ně- la být dokončena ještě před 
kolika lety stála prodejna zeleniny, tak i již stáva- koncem prvního pololetí to-
jícího parkoviště před bytovými domy č.p. 1305 až hoto roku. 
1308 v Žitenické ulici. 

Před položením nového povrchu uvedené plo-

 Jisté nezbytné ome-
zení, které se budou jak in-
vestor (tedy město Čáslav), 
tak i jednotlivé společnosti, 
podílející se na akci, snažit 
koncentrovat do co nejkrat-

koordinace veškerých prací a šího časového úseku, bude po dokončení rekon-
jejich načasování tak, aby strukce vyváženo navýšením počtu tolik potřeb-
nedocházelo ke zbytečným ných parkovacích míst zvláště pro obyvatele 
prodlevám. uvedených ulic.                                                                              

„Rád bych zdůraznil, že  

Městský úřad proto tímto 
žádá všechny obyvatele měs-
ta a zvláště pak zmiňované 
lokality, aby po dobu prů-
běhu připravované proměny 
této části města dbali ve 
vlastním zájmu zvýšené opa-
trnosti.

zn

NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA JSOU JIŽ SKUTEČNĚ V DOHLEDU

Přibližně třicet metrů komunikace, která tvoří hlav-
ní tah městem, se může těšit na důležitý moment 
svojí proměny. Zvláště pro motoristy i chodce, pře-
konávající poblíž areálu společnosti Zenit nevelký 
tok říčky Brslenky po mostě, který je již ve výrazně 
nevyhovujícím stavu, bude jistě jeho rekonstrukce - 
respektive výstavba mostu zcela nového - vítanou 
změnou.  

„V původním plánu bylo počítáno s realizací 
projektu v tomto roce, celá akce je však vzhledem 
ke své náročnosti v současné době teprve ve fázi 
přípravy projektové dokumentace,“ přiblížila Bc. 
Markéta Petrová, vedoucí oddělení investic měst-
ského úřadu s tím, že vzhledem k tomu, že se jedná 
o hlavní tah městem, který spravuje Středočeský 
kraj, nespadá ani příprava uvedené akce do kompe-
tence zdejších úředníků. „Město v této souvislosti 
zajistí pouze přeložky inženýrských sítí,“ doplnila 
Bc. Petrová. 

Realizace projektu tak oproti původním před-
pokladům proběhne až v roce 2018.                       zn

REKONSTRUKCE MOSTU 
PROBĚHNE AŽ V PŘÍŠTÍM ROCE

NOVÉ VYUŽITÍ BÝVALÉ HASIČSKÉ STANICE
Přibližně před rokem se čáslavští hasiči přestěhovali 
z nevyhovujících prostor hasičské stanice v centru 
města do nové a moderní budovy, v níž nalezli veš-
keré potřebné zázemí jak pro členy sboru, tak i pro 
využívanou techniku. Objekt ve dvoře zdejší rad-
nice tak osiřel - avšak pouze na krátký čas. Již v létě 
minulého roku se jeho prostory začaly postupně 
proměňovat...

„Městský úřad nutně potřeboval vyhovující 
prostory pro zřízení centrální spisovny a archivu,“ 
sdělil tajemník MěÚ Čáslav, inženýr Antonín Hejzlar, 
který dále vysvětlil také proměnu právě zmiňované 
budovy bývalé hasičské stanice. jsou již upravené prostory využívány tak, jak bylo 

„Místnosti, vhodné k úpravě právě pro tyto plánováno. Finanční náklady na proměnu objektu 
účely, jsme nalezli v uvedené budově, která navíc neslo město a celková suma se pohybovala přibliž-
stojí ve dvoře městského úřadu,“ vysvětlil inženýr ně kolem tří milionů korun,“ doplnil dále tajemník 
Hejzlar. Zatímco pro potřeby členů hasičského zách- městského úřadu. 
ranného sboru byly prostory v samém centru města V současné době jsou tedy zrenovovány vnitřní 
z mnoha důvodů nevyhovující, nové využití se jeví prostory budovy, do budoucna se ale počítá i s dal-
jako téměř ideální. šími úpravami. „Potřebné opravy se dočká také 

„Mimo spisovny a archivu městského úřadu zde střecha budovy a nakonec také její fasáda.“ 
v přízemí najdou vyhovující zázemí také zaměst- Prostory na sídlišti Bojovníků za svobodu, které 
nanci, kteří pracují například na úklidu města - tedy opustili pracovníci odboru správy majetku města či 
v rámci tak zvaných veřejně prospěšných prací,“ do- Čáslavské servisní společnosti (ti mají nyní  kancelá-
plnil tajemník městského úřadu s dovětkem, že ře v zadní části hotelu Grand), mají být v budoucnu 
zbývající místnosti byly proměněny v kanceláře pro k dispozici místnímu městskému muzeu a knihov-
zaměstnance odboru správy majetku města, kteří ně. 
mají na starosti mimo jiné také správu městských Nové kontakty na pracovníky odboru správy 
bytů a donedávna pracovali v přízemní budově na majetku města - správa bytů: 
sídlišti Bojovníků za svobodu. 321 613 001 - Ivana Říhová

„Rekonstrukce objektu bývalé hasičské stanice 321 613 002 - Kamila Formanová
ve středu města byla zahájena již v srpnu minulého 321 613 003 - Vlastimil Dušek
roku  a kolaudace proběhla ještě před Vánoci. Nyní                zn
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V mnoha případech vymáhání pohledávek za 
dlužníkem dochází k tomu, že dlužník nezaplatí svůj 
dluh dobrovolně ani v případě existence pravomoc-
ného rozhodnutí soudu. V takovém případě se věři-
tel může obrátit na exekutora. Exekutor při zacho-
vání zákonných podmínek zváží efektivnost jednot-
livých způsobů provedení exekuce a zvolí, jaký způ-
sob bude v daném konkrétním případě nejlepší. 
Jednotlivé způsoby lze kombinovat. 

Zákon upravuje jednotlivé způsoby provedení 
exekuce, mezi které patří přikázání pohledávky z úč-
tu povinného a srážky ze mzdy a jiných příjmů. Nej-
jednodušším způsobem vymožení dluhu je postiže-
ní bankovního účtu povinného, na který mu pravi-
delně chodí příjem a kde se tutíž předpokládá 
kladný zůstatek. S tím souvisí i další způsob vymože-
ní dluhu, kterým jsou přímé srážky ze mzdy, kdy 
exekutor osloví přímo zaměstnavatele, případně 
jiného plátce příjmu povinného, jako je například 
správa sociálního zabezpečení. 

Povinnému  však nelze sáhnout na veškerý jeho 
příjem, vždy musí zůstat tak zvaná nezabavitelná 
částka, jejíž výše se rok od roku mění. V praxi to tedy 
znamená to, že zaměstnavatel či jiný plátce příjmu 
odečte od příjmu povinného nezabavitelnou část-
ku, kterou povinnému vyplatí a zbylou část příjmu 
poukáže na účet exekutora. 

Jak bylo již řečeno, exekutor zpravidla kombinu-
je jednotlivé způsoby provedení exekuce a může tak  
dojít k situaci, kdy je příjem postižen již u samotné-
ho zdroje a na jeho běžný účet vedený u bankovní 
instituce mu plátce mzdy vyplatí zbylou nezabavi-
telnou částku. Do nedávna bylo možné, že povinné-
mu ani takto zákonem chráněné a deponované 
prostředky na nezbytné živobytí nezůstaly. Důvo-
dem byl právě exekuční příkaz k provedení exekuce 
přikázáním pohledávky z účtu. 

Takový postih příjmu povinného však podle 
Ústavního soudu ČR nadále není možný. Naspořené 
částky, které povinnému zbyly jako nezabavitelné 
minimum po exekuci srážkami ze mzdy, nelze 
následně zabavit jinou formou exekuce. Tyto 
prostředky jsou nedoktnutelné a nelze je zabavit.

Jistě bude i nadále docházet k tomu, že banka 
poukáže finanční prostředky na základě exekučního 
příkazu za účelem vymožení dluhu na účet exekuto-
ra. Zůstává na povinném, aby žádal exekutora o čás-
tečné zastavení exekuce. Rozhodnutí exekutora by 
však ve světle rozhodnutí Ústavního soudu ČR 
mohlo být vydáváno ve prospěch povinného.

Doby, kdy bylo možné vymáhat pohledávku za 
dlužníkem bez ohledu na přiměřenost a rovnováhu 
omezení dlužníka ve smyslu výše pohledávky versus 
volba způsobu provedení vymožení pohledávky, 
jsou pryč. I dlužník má totiž svá práva, nemluvě o si-
tuaci, kdy se do takové situace dostane člověk vinou 
tíživé životní situace a nikoliv vlastním neopatrným 
jednáním. 

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

Mgr. Bc. Tomáš Flögel

O NEPŘÍPUSTNOSTI POSTIŽENÍ PŘÍJMU OSOBY 
POVINNÉHO V RÁMCI EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ

Vítáme všechny maminky, tatínky a prarodiče s 
dětmi v RC Kopretina – Kostelní nám. 186, Čáslav. 
Nabízíme: programy pro rodiče, prarodiče s dětmi; 
vzdělávací programy; jazykové kurzy; tvořivou 
dílnu; hlídání dětí, volnou hernu, jednorázové 
akce; sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; 
služby pro pěstouny; dobrovolnictví.
Pravidelné akce:
PO: 8:00 - 12:00 herna + hlídací koutek

9:00 - 11:00 konzult. se soc. pracovnicí
12:45 - 13:30 flétnička pro nejmenší

ÚT: 7:45 - 8:30 angličtina pro pokročilé
8:35 - 9:20 angličtina pro středně pokr.
8:00 – 12:00  herna + hlídací koutek
15:00 – 15:45 dram. kroužek Křemílkové

ST: 8:00 – 12:00   herna + hlídací koutek
8:30 – 10:00 základní soc. poradenství

ČT: 9:00 – 10:30 tvořivé ručky
10:00 – 12:00 herna
15:00 – 15:45 angličtina pro nejmenší

PÁ: 8:00 – 12:00 herna + hlídací koutek
9:00 – 10:00      individuální poradenství

Příležitostné akce - březen 2017
15. – 17. 3. Bazárek – příjem zboží
20. – 24. 3. Bazárek – prodej zboží
20. 3. Celé Česko čte dětem – čtení do ouška
30. 4. Pečení a zdobení velikonočních perníčků

Informace: , Facebook,  
tel. 327 323 327, 733 741 171, 731 604 610.

www.kh.charita.cz

RODINNÉ CENTRUM KOPRETINA

Jana Karafiáta 159, Čáslav. Email: 
caslav@evangnet http://caslav.evangnet.cz/

Kontakt: farářka Mgr. Drahomíra Dušková 
Havlíčková tel. 774 216 408.

Pravidelně každou neděli bohoslužby od 9 hodin 
(v zimním období v Komenského síni na faře a v 
letním období v evangelickém kostele v ulici Jana 
Karafiáta).

Neděle 5. 3. v 9 hodin - RODINNÉ BOHOSLUŽBY 
Středa 8. 3. -  VEČER S HOSTEM na faře

      Host: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. 
                        Téma: Charta 77
Čtvrtek 9. 3. od 9 do 11 hodin - KAVÁRNIČKA - 

      setkání všech generací 
      od 9-11 hodin v Kavárně Diakonie na 

                        hradbách 
                        Host: Mgr. Jana Andrejsková 
                        Téma: Historie českého loutkářství: 
                        Karel Novák a loutkářství 
                        na Čáslavsku

EVANGELICKÝ SBOR V ČÁSLAVI

Informace odboru školství, kultury a památkové 
péče MěÚ Čáslav

V Čáslavi stále pokračuje ve své práci školní 
psycholog paní Mgr. Jana Přibylová. Schůzku si 
můžete domluvit na tel. 776 225 433 nebo na 

e-mailu: psycholog@meucaslav.cz. Více informací 
naleznete na stránkách ZŠ Čáslav, nám. Jana Žižky 

z Trocnova 182 - www.zscaslav.cz.

BARMANSKÉ DOVEDNOSTI SE V PRAXI HODÍ

Žáci zdejšího středního odborného učiliště (oboru 
kuchař - číšník), kteří se přihlásili do základního bar-
manského kurzu, budou moci po ukončení své pří-
pravy na budoucí povolání využít mimo dalších vě-
domostí a dovedností také zkušenosti nabyté v tý-
denním barmanském kurzu. Ten pořádá společnost 
Barový institut, která s čáslavským učilištěm spolu-
pracuje již mnoho let. 

ní nových vědomostí. 
„Tento kurz je velmi intenzivní, během tohoto 

týdne se jeho účastníci naučí nejen základům bar-
manské práce, ale získají také mnohé teoretické 
znalosti. V závěru kurzu potom složí zkoušku, a to 
jak právě z teorie (formou obsáhlého testu) a ústní 
obhajoby některého ze stanovených postupů, tak 
samozřejmě i z praktické části, která zahrnuje pří-

„Práce s mladými lidmi je zajímavá a inspira- pravu některého z desítek koktejlů, s nimiž se v prů-
tivní, ale rozhodně není zcela běžné, abychom s jed- běhu kurzu seznámili. Vzhledem k tomu, že se jedná 
nou školou nebo učilištěm spolupracovali dlouho- o certifikovaný kurz, obdrží jeho úspěšní absolventi 
době. Čáslav je tak jednou z nemnoha výjimek,“ mezinárodně uznávaný certifikát, který jim poslou-
podotkl lektor kurzu, ředitel Barového institutu Bc. ží jako ´vstupenka´k dalšímu vzdělávání či jako po-
Radim Janoušek. Jak dále zdůraznil, do Čáslavi jej tvrzení pro budoucí zaměstnavatele. Hlavní jsou ale 
opakovaně vede velmi dobrá spolupráce s vedením samozřejmě dovednosti, které mohou účastníci 
učiliště i zájem zdejších žáků, z jejichž přístupu k kurzu využít v praxi,“ popsal Radim Janoušek, který 
novým poznatkům je zřejmé, že se jedná o mladé li- přislíbil svoji účast i na dalších podobných akcích 
di se zájmem jak o obor, tak o osobní rozvoj a čerpá- pro budoucí roky.                                                       zn
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Den otevřených dveří letecké základny
Po dvou letech se opět bude konat Den otevřených 
dveří 21. základny taktického letectva Čáslav. Tato 
již tradiční akce konaná každé dva roky je zaměřena 
na prezentaci nejen čáslavské základny, zúčastní se 
jí také další útvary Armády ČR. Neopomenutelnou 
součástí jsou dynamické ukázky primárně vojenské 
letecké techniky, jedná se tak částečně o leteckou 
přehlídku. Doprovodný program bude součástí celé-
ho dne.

14. února 2017. kem z Čáslavi na leteckou základnu,“ doplnil před-
Právě v roce 2015 se ukázalo, že akce dokáže seda Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.  V letošním roce 

přilákat až 40000 příznivců nejen letecké techniky. si budou moci návštěvníci připomenout výročí 60 
„Den otevřených dveří bude opět koncipován tak, let od založení leteckého pluku v Čáslavi.
aby se po celý den zabavily rodiny s dětmi,“ vysvět- V roce 2015 měli diváci možnost shlédnout na-
luje ředitel akce za 21. základnu podplukovník Ro- př. intervenci dvojice gripenů na transportní letoun 
bert Kryštof. V plánu je tak dětský koutek, kde bu- C-295 CASA, display ukázku útoku na pozemní cíle 
dou pro ty nejmenší připraveny různé hry či soutě- dvojice lehkých bitevníků L-159 ALCA doplněný o 
že.  V rámci statických ukázek bude prezentována pyrotechnické efekty nebo mohli porovnat schop-

Letošní Den otevřených dveří se bude konat 20. technika pozemních i vzdušných sil Armády ČR. nosti display pilota švédského a českého JAS-39 
května 2017. „Je pro mě ctí, že budeme na pořádání Důležitým faktem je, že vstup bude zdarma. „V Gripen. Belgické vzdušné síly se prezentovaly dis-
akce spolupracovat s  Jagello 2000, tedy se zkuše- jednání je také zvýhodněná kyvadlová doprava vla- play týmem s letounem F-16.               
ným a prověřeným partnerem, který má dlouhodo-
bé zkušenosti s akcemi mnohem většího rozsahu,“ 
konstatuje velitel 21. základny taktického letectva 
Čáslav plukovník Petr Tománek.

„Velice si vážíme, že budeme moci být spoluor-
ganizátorem Dne otevřených dveří 21. základny 
taktického letectva Čáslav. Bereme to jako výraz 
důvěry a závazek, aby akce proběhla hladce a ná-
vštěvníci si po příjemně stráveném dni odnesli poro-
zumění náročné a důležité činnosti, jíž se základna a 
celé ozbrojené síly věnují,“ říká Zbyněk Pavlačík, 
předseda Jagello 2000. Slavnostní podpis smlouvy 
o společné organizaci Dne otevřených dveří mezi 
21. základnou a Jagello 2000 se uskutečnil v úterý 

TZ

PÁLENÍ ČARODĚJNIC A ČÁSLAVSKÉ SLAVNOSTI ODHALUJÍ SVŮJ PROGRAM
Kulturní dění v Čáslavi je, alespoň u těch větších ak- Co konkrétně nám tedy přinesou čarodějnice a 
cí, plánováno měsíce dopředu. Není tedy divu, že u- městské slavnosti?
dálosti, jako jsou například tradiční městské slav-
nosti nebo pálení čarodějnic, jsou připravovány br-
zy po skončení posledních ročníků. Vzhledem k po-
chopitelným důvodům, jako jsou nedokončená  
jednání s účinkujícími nebo stánkaři, však pořada-
telé musí držet podrobnosti ,pod pokličkou’. V tuto 
chvíli již ale přichází doba, kdy můžeme poodhalit 
program, alespoň výše zmíněných oslav, které sa-
mozřejmě během jarního a letního období doplní 
například promenádní koncerty plánované na dny 
27. 5. a 24. 6. od 16:00 hodin v zahradě Diakonie 
nebo 20. 5. populární soutěž Strongman ligy. 

Připomenutí lidového zvyku, kterým vítáme 
jarní období již od nepaměti, nebude v Čáslavi chy-
bět v podobě třetího ročníku Pálení čarodějnic. 

Poslední dubnový podvečer, přesněji v půl šes-
té, vyjde od Otakarovy bašty průvod, který bude 
dále pokračovat ulicemi R. Těsnohlídka, V Toufárně, 
V Břízkách až do centra dění - tedy jako v minulých 
letech - do areálu v ulici Prokopa Holého. Zde bude 
připraven program, který blíže přibližuje vedoucí 
odboru školství, kultury a památkové péče Bc. Jiři-
na Kožená: „Díky spolupráci s pracovníky veřejně 
prospěšných prací, zdejší pionýrskou skupinou a 
střediskem Zálesák, můžeme opět počítat s výbor-

české tradice a folklorní tématiky. V rámci Tradiční-
ně připraveným areálem, hrami pro děti a velkou 

ho jarmarku 
hranicí. Od půl sedmé plánujeme vystoupení Dag-
mar Patrasové. V osm hodin zapálíme hranici a po-

Na své si přijdou také milovníci piv. „Oslovili 
té již bude pódium patřit skupině Argema.”  

jsme minipivovary z našeho okolí, které připraví na-
Samozřejmostí bude také stánkový prodej ob-

bídku méně známých avšak kvalitních piv a jiných 
čerstvení. 

alkoholických výrobků. Účast přislíbil Přátelský pivo-
var Malešov nebo Kutílkova palírna a pivovar ze 
Žlebských Chválovic, nabízející regionální produkty 

Nejzásadnější kulturní událostí, která každoročně z Železných hor jako jsou sýry, med, medovina, klo-
přiláká většinu obyvatel Čáslavi a jejího okolí, jsou  básy a pivo,” dodává Bc. Jiřina Kožená.
Čáslavské slavnosti. Na letošním ročníku bude kla-  Úvod hudební produkce bude patřit dechové 
den důraz na kvalitu stánkového občerstvení a po- kapele Věnovanka a cimbálové muzice Ondráš. 
chopitelně na hudební vystoupení zvučných jmen. Představí se také zpěvák a muzikálový herec Josef 

Desátého června na Žižkově náměstí bude v Vágner, syn skladatele Karla Vágnera. Revivalová 
rámci slavností připraven Gastro festival, který pod skupina Abba představí největší hity známé švéd-
taktovkou nejen místních restaurací nabídne gur- ské formace, těšit se ale můžeme také na písně Ma-
mánský zážitek. Degustační porce o hmotnosti 50 donny, Cher nebo Tiny Turner. Mladší publikum jis-
gramů na ceně nepřesáhnou 50 korun. O chutná tě potěší vystoupení skupiny, patřící mezi přední 
jídla nebude nouze také díky Farmářskému trhu. klubovou a festivalovou špičku v České republice, 
Ten zajistí prodej sortimentu odpovídajícího cha- Sto zvířat. Závěrem zazní hity kapely Queen v podá-
rakteru klasických farmářských trhů vycházejících z ní českého revivalového bandu.   

bude k vidění Přehlídka tradičních ře-
mesel a řemeslných výrobků.

               JN 

Pálení čarodějnic

Čáslavské slavnosti



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

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

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

POLICIE ČR - ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA HLEDÁ NOVÉ KOLEGY 

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

Důležitá telefonní čísla
Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

PŘETRŽENÁ TROLEJ

DRZÝ LUPIČ OKRADL ŽENU

VYKÁZÁNÍ OSOB NARUŠUJÍCÍCH JEDNÁNÍ V DIAKONII

 Na stanici Městské policie Čáslav bylo ohlášeno, že v ulici 
Pod Nádražím je přetržená trolej. Hlídka na místě zastihla svědky události, kteří 
hlídce sdělili podrobnější informace. Poškození elektrického kabelu údajně 
způsobil jeřábník, který se při manipulaci s jeřábem zamotal do drátu vedené-
ho nad kolejemi a přetrhl ho. Hlídka zamířila za podezřelým mužem, který však 
tvrdil, že o ničem neví a že nic nepoškodil. Policistům ve vyšetřování usnadňuje 
práci kamerový systém instalovaný v objektu jedné z firem, který zaznamenává 
místo, kde se měl celý incident odehrát.

 Drzost zlodějů skutečně nezná mezí. O tom již ví své 
žena, která byla okradena ve všední den v půl jedenácté dopoledne.  

Služebnu MP Čáslav navštívila v dopoledních hodinách žena, která přišla 
nahlásit, že jí někdo z košíku jízdního kola, jež vedla ulicí Generála Františka Mo-
ravce, odcizil kabelku i s peněženkou. Přišla tak o všechny doklady, platební kar-
tu, telefon a finanční hotovost ve výši kolem 3 000 korun. Na služebnu jí dopro-
vodil muž, který viděl pachatele při činu. Pachatel poté údajně běžel od křižo-
vatky J. Mahena a Generála Františka Moravce směrem do ulice Na Kozinci. 
Jednalo se o mladšího muže bílé pleti, oblečeného do šedožluté bundy a riflí. 
Na hlavě měl černou čepici. 

Policisté ženě doporučili, aby zablokovala platební kartu proti následnému 
zneužití a vydali se pátrat po pachateli. Případ je v šetření Policie České republi-
ky.

 Hlídka městských policis-
tů byla požádána o vykázání dvou osob z čáslavského střediska Diakonie, které 

 narušovaly pracovní jednání. 
Otec jednoho z žáků hovořil s vedením organizace ohledně školného za 

svého syna. Schůzku svým chováním a vstupováním do konverzace narušoval 
muž se ženou. Těm bylo policisty nařízeno, aby nenarušovali průběh rozhovoru 
a opustili budovu. Oba tak bez dalších komplikací učinili.

 Muž na služeb-
ně městských policistů oznámil, že ho na ubytovně Úzká ulička, kde v inkrimi-
nované době bydlel, napadl jeden ze spolubydlících. Napadený muž řekl, že ho 
útočník udeřil do hrudi na levé straně, kde má dle jeho slov implantovaný kar-
diostimulátor. Hlídka nabídla přivolání rychlé záchranné služby. Ošetření od-
mítl, ale dožadoval se sepsání záznamu pro následné odborné vyšetření z oba-
vy o kardiostimulátor.,

Druhý muž strážníkům sdělil, že došlo ke slovní rozepři a oznamovatele 
dokonce chytil pod krkem, ale že jistě nedošlo k udeření. Celý incident vznikl, 
protože muž před napadením pravděpodobně kopal do jeho psa.    

 Služba městské 
policie přijala telefonické ohlášení, že od kruhového objezdu v ulici Pražská 
směrem z města, je znečištěná komunikace blátem a je zde zvýšené nebezpečí 
dopravní nehody. 

Policie nejprve zjistila, že znečištění vede od Kalabousku. Poté se hlídka 
vydala zpět ulicemi Pražská, Tylova, Na Bělišti a Emila Picka až na místní sklád-
ku. Dispečerka společnosti strážníkům potvrdila, že před chvílí přijel automobil 
z Kutné Hory, který s největší pravděpodobností znečištění způsobil. Zároveň 
přislíbila, že ihned vyšle úklidový vůz, který dá celou situaci do pořádku. To se 
také stalo a celý případ se obešel bez nehody.   

INCIDENT MEZI DVĚMA MUŽI VYÚSTIL FYZICKÝM NAPADENÍM

VÝRAZNÉ ZNEČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE SE OBEŠLO BEZ NEHODY

stránka 10 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 3/2017  

kými zábrannými prostředky (dokonalý bezpečnostní zámkový systém, zvolně-
né dveře, mříže, uzamykatelné okenice). 
· Věnujte pozornost zejména stavebním otvorům (vstupní dveře, ok-
na, verandy). 
· Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu, případ-
ně připojení objektu na pult centralizované ochrany. 
· Objekt mějte pojištěný nejen proti krádeži, ale i proti požáru. 
· Nechlubte se před známými lidmi majetkem uloženým v objektu. 
· Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí. Po-
znamenejte si výrobní čísla elektrických přístrojů. 
· Cennější věci rozhodně nenechávejte přes zimu v rekreačním objek-
tu, ale odvezte je do bezpečí! 
· Při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob a aut. I pří-
padné svědectví je důležitým vodítkem pro práci policie. Nebuďte neteční – 
dnes navštívil zloděj souseda, zítra se to může stát vám! 
· Objekt i v zimních měsících nepravidelně navštěvujte. Uklizený sníh 
v okolí chaty budí zdání neustálé kontroly, nebo pobytu majitele v objektu. 
· Domluvte se se sousedy, kteří přes zimu zavítají na svoji chatu, aby 
zkontrolovali i Váš objekt. 
· Při podezření z vykradení zásadně nevystupujte do objektu, neuklí-
zejte po zlodějích a věc oznamte neprodleně na policii. 
· Vše důležité pro vypátrání odcizených věcí a dopadení pachatele 
oznamte do policejního protokolu.

Policisté z Kutné Hory přijali oznámení a násled-
ně zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a 
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Dosud neznámý pachatel dne 11. ledna 2017 využil nepozornosti majitel-
ky a během nakupování v Kutné Hoře ji odcizil platební kartu, kterou měla žena 
uloženou v kapse bundy. Následně ještě týž den provedl prostřednictvím bez-
kontaktní platby celkem tři nákupy v jednom kutnohorském obchodě.

Chtěli bychom znovu apelovat na občany, mějte své věci pod neustálou 
kontrolou. PIN platební karty nenechávejte uložený v její blízkosti. Zloději si 
dokonce poradí i s tím, když je PIN zavedený v mobilním telefonu. Pokud se jim 
podaří přisvojit cizí věc, provedou důkladnou prohlídku. U bankomatu pak 
zkouší zadat čtyřmístné číslo, na které při zkoumání svého lupu narazili. Při uklá-
dání PINu do Vašeho telefonu, doporučujeme, abyste ho zadali jako skutečné 
devítimístné telefonní číslo pod vymyšleným jménem, a ne pod názvem PIN. 
Jen Vy budete vědět, že poslední čtyři číslice tohoto kontaktu je Váš PIN.

Buďte obezřetní a dávejte si pozor na své osobní věci. Kapsáři jsou většinou 
tam, kde je nejméně čekáte.

ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY 

POKUS O V LOUPÁNÍ DO CHATY Zloděje vyrušil akustický alarm.
Policisté z Uhlířských Janovic šetří případ pokusu vloupání do chaty. Neznámý 
pachatel nejprve poškodil drátěnou výplň uzamčených vrátek a vzniklým otvo-
rem vnikl na pozemek objektu. Následně se pokusil vypáčit vchodové dveře do 
chaty, což se mu nepodařilo, protože byl vyrušen akustickým zabezpečovacím 
alarmem. Přesto svým jednáním způsobil škodu kolem sedmi tisíc korun.

Dodržujte proto následující rady a můžete tak zmírnit škody napáchané 
zloději ve vašich chatách a chalupách, případně je zcela eliminovat:
· Zabezpečte si rekreační objekt především certifikovanými mechanic-



Pokud v Čáslavi hovoříme o muzeu, většině lidí vy-
tane na mysli městské muzeum v Husově ulici, které 
nabízí pohled do historie nejen našeho města, ale 
celého regionu. Městské muzeum však není jedi-
ným, které je možné v Čáslavi navštívit. Již řadu let 
jsme zvyklí například na akci Pradědečkův traktor, 
kterou vždy v červnu pořádá čáslavská pobočka Ná-
rodního  zemědělského muzea. A právě zde dojde 
pro nadcházející návštěvnickou sezónu hned k ně-
kolika změnám. 

tu. Věnovali jeho obnově mnoho 
hodin, ale nyní nemají odpovída-
jící prostory pro jeho uložení. 
Proto jsme se rozhodli nabídnout 
jeho umístění mezi další exponá-
ty našeho muzea.“ 

Velkou radost udělal v mi-
nulém roce pracovníkům muzea 
také úspěch žádosti o grant na re-
konstrukci traktoru Lanz Bulldog, 

„Jednou z plánovaných změn, kterou poznají který byl v devadesátých letech 
naši návštěvníci již u pokladny, je zrušení vstupného minulého století zapůjčen sběra-
pro děti a mladé lidi do 18 let. To se samozřejmě tý- teli do Německa, který jej bohu-
ká jak rodin, tak i školních výletů a tak dále,“ konsta- žel místo slibované opravy doslo-
toval v úvodu rozhovoru ředitel čáslavské pobočky va rozkradl. Nyní tedy, díky zmi-
Národního zemědělského muzea, inženýr Vladimír ňovanému grantu, bylo možné 

o dvoupatrovou budovu, v níž se najde jak prostor Michálek, který dále vysvětlil, že se tato nabídka nakoupit náhradní díly a traktor opět zkompletovat. 
pro samotné uložení sbírkových předmětů, tak i pro vztahuje na běžné prohlídky expozic a vybrané „Pokud se vše podaří - a já věřím, že ano - bude mít 
konzervační dílnu, v níž budeme moci zajistit zá-tento stroj svoji pre-
kladní ošetření exponátů například proti červotoči,“ miéru na akci Pradě-
vyzdvihl význam jedné z plánovaných akcí Vladimír dečkův traktor.“
Michálek, který prozradil, že se má jednat o inves-Muzeum slouží sa-
tiční akci ve výši 123 milionů korun. mozřejmě veřejnosti, 

Kromě nové depozitní haly by se v budoucnu návštěvníci mají mož-
mohla v areálu muzea objevit ještě jedna zajímavá nost seznámit se s tech-
stavba, kterou již někteří pravidelní návštěvníci měli nikou, kterou v běžném 
možnost v minulosti vidět, avšak jako součást jedné provozu pamatují již 
ze stávajících budov. Jedná se o vyhlídkovou věž, jen ti skutečně nejstarší 
která však musela být před časem z technických a někdy ani ti. Stejně 
důvodů demontována, protože její začlenění do ob-tak je ale posláním po-
jektu se ukázalo jako nevhodné. Nyní se zdá, mimo dobných institucí ucho-
jiné s ohledem na vlastnictví pozemků, že by se vávání a péče o další 
mohla vyhlídková věž nad areálem opět tyčit, tento-předměty, stroje i další 
krát ovšem jako samostatná stavba.   zajímavosti. Ne všech-

Kromě investičních akcí připravují již nyní pra-ny je přitom možné 
covníci čáslavské pobočky Národního zemědělské-vystavit, některé potře-
ho muzea pro nadcházející sezónu další ročníky ča-bují úpravu, jiné je 

akce, jako je například Den bezpečnosti. Další prog- sem již prověřených akcí, mezi které bezesporu pat-zkrátka třeba „jen“ uchovat pro budoucnost. K těm-
ramy již budou zpoplatněny i pro děti tak, jak tomu ří již zmiňovaný Dopravní den. Ten například v mi-to účelům slouží depozitáře, prostory, na které jsou 
bylo v minulých letech. nulém roce přilákal více než dva tisíce lidí, tedy nyní v muzejnictví kladeny vysoké nároky. 

„Mimo uvedenou změnu ve vstupném se mo- dvojnásobek návštěvníků jeho prvního ročníku. „Jsme rádi, že se v minulém roce podařilo vy-
hou návštěvníci do budoucna těšit na nový expo- Program nebude ochuzen ani o tradiční Pradědeč-koupit i poslední pozemky v areálu muzea a jako je-
nát, kterým bude tank Cromwell, který v minulosti kův traktor, připravovaný na první červnový víkend. jich stoprocentní vlastníci jsme mohli zažádat o do-
sloužil československé brigádě nejprve v Anglii a „Stejně jako každý rok, i tentokrát chceme pro taci na výstavbu nového depozitáře. Bude se jednat 
potom také v Čechách“ přiblížil další plány návštěvníky uvedené akce připravit bohatý   za-
muzea jeho ředitel. „Nejde sice přímo o jímavý program. Myslím, že již nyní mohu také 
zemědělskou techniku, ale je známo, že po prozradit, že se mohou zvláště obdivovatelé 
válce se někteří zemědělci snažili právě tanky automobilových modelů těšit na pokračování 
ve svém oboru využít. Například nedaleko úspěšné výstavy Klukovský sen, kde si ale určitě 
Čáslavi, v Potěhách, takový pokus proběhl.“ najdou zajímavé exponáty i holčičky a samozřej-

O možnosti vystavit uvedený stroj v čás- mě jejich dospělý doprovod,“ zakončil inženýr 
lavském muzeu vedení tohoto střediska NZM Vladimír Michálek  krátkou pozvánkou na akce, 
v současnosti jedná s jeho majitelem. z jejichž nabídky si jistě mnozí Čáslaváci vy-

„Stroj je v majetku klubu sběratelů, jehož berou.                                                                  
členové tank zrekonstruovali doslova ze šro-  

 zn
                                        Foto: zn, archiv NZM

Pro letošní rok nejvýznamnější z hlediska mladých zahájeny přípravné práce - náklad 123 milionů - 
návštěvníků, rodin a škl je to, že budemem mít bude to v zadní pravé části areálu. Věřím, že se to 
vsrup zdarma do 18 let a pro školní výpravy, tak to podaří dotáhnout, jsme ohodnoceni, máme plný 
bude mladé lidi zajímat - je to největší změna, počet bodů, takže věřím, že se to podaří 
kterou mámenaplánovánou. zrealizovat. Tím pádem by se k nám do Čáslavi 
Z hlediska akcí plánujeme 20. dubna již tradiční přestěhovaly i sbírky z Kačiny, protože tam nejsou 
Den bezpečnosti a první červnový týden prostory, které jsou jako depozitáře vyčleněny, 
Pradědečkův traktor. K tomu samozřejmě příliš vhodné pro tyto účely. Toto by byla moderní 
připravujeme druhý ročník výstavy Klučičí sen - dvoupatrová depozitární budova a ačkoliv si to 
autíčka, angličáky, vloni jsme měli první část - takže návštěvník moc neužije, budou tam moci badatelé 
něco podobného, ale hračky táhnou. Rozhodně to a jsme rádi, že tam budeme moct mít dobře uložené 
ale není pro kluky, i holčičky si najdou svoje. Pokud sbírky, kde součástí toho je i konzervační dílna se 
se nám to povede, chtěli bychom vytvořit výstavu o základním ošetřením třeba proti broukům, hmyzu a 
tanku Cromwall. Je to o ČSL brigádě, která tak dále - konečně budou naše sbírky řádně 
působila v Anglii a potom i na našem území a tento ošetřeny proti červotočům.  
tank byl její součástí. Je to v majetku dnes již Klubu 
sběratelů, domluvili jsme se s nimi, že ho nemají Další věc, která by se mohla podařit - v současné 
kde uskladnit, oni tomu věnovali velké úsilí, dali ho budově byla věž vyhlídková, která musela být z 
dohromady ze šrotu. Tak by se to u nás mohlo technických důvodů demontována, protože se tam 
vystavit a já věřím, že by to mohlo zaujmout další srážela voda, a pokud teď, když už máme pozemky, 
návštěvníky. Ostatně technika to je a dokonce tak je možnost tuto věž postavit jinde v areálu.
upravené tanky se po válce používaly pro orbu. I 
nedaleko Čáslavi v Potěhách měl pan Popílek - Pradědečkův traktor - program bude obdobný jako 
kdysi hlavní mechanizátor družstva Potěhy zkoušel byl, samozřejmě se snažíme vždy doplnit o nějakou 
tancem orat - používali tuším tank T 34 bez věže a novinku, v tomto roce máme opět rozjednané 
zkoušeli to. vystoupení kaskadéra na motorce, povedlo se nám 
JInak samozřejmě tam máme špalací káry pro v loňském roce sehnat grant na opravu jednoho 
letošní rok rozšířené o koloběžky, takže můžeme vzácného traktoru LANZ BULLDOG, z roku 1923, 
pro naše dopravní minihřiště využívat i tuto novou který byl v 90. letech zapůjčený sběrateli do 
možnost. To bylo hojně využíváno  vminulém roce, Německa s tím, že ho zrenovuje a on jej rozkradl,  
někteří dokonce přišli jen si zajezdit si na šlapacích ale v loňském roce jsme sehnali finanční prostředky 
kárách, zvláště Čáslaváci, kteří pak již nechodili ani na opravu a pořízení náhradních dílů, takže v 
do muzea. Tyto a další akce (mimo dopravního současné době je v dílně, kompletuje se a já věřím, 
dne) ale již nespadají do kategorie, kde mají děti že to dobře dopadne a po dlouhé době se zase 
vstup zdarma. Stejně tak akce Pradědečkův „proběhne“. Mohl by být představen na akci 
traktor, v rámci volného vstupu bude pouze běžná Pradědečkův traktor - počítáme s premiérou na 
prohlídka expozic. U pradědečka stojí hodně peněz dědečkovi.
již jen ta příprava a muzeum si nemůže dovolit tak 
velký finanční výpadek. Již jen zrušení běžného Dopravní den - jezdí halvně školy, ale je to otevřeno 
vstupného pro děti bude znamenat propad v pro širokou veřejnost - vloni tam byly prakticky dva 
příjmech muzea ze vstupného kolem jednoho sta tisíce lidí a areál to bez problémů stíhal - po 
tisíc korun. Máme ale přislíbeno, že ministerstvo úvodním zkušebním ročníku to bylo vloni už 
zemědělství nám bude tuto částku refundovat, je to otevřenější. Tak doufám, že letos se podaří počasí 
dohodnuté s MZe, naším zřizovatelem, který toto a bude fajn.  
kvitoval a podporuje snahu zpřístupnit muzea. 
Tento krok se týká všech jeho poboček - vždy na Od dubna víkendy a od května denně kromě 
základní vstupné.  pondělí.
Novinky - ten tank - jsme domluveni, že v průběhu 
letošní sezóny bude vedle motorových pluhů. 
Mlátičky, stabilní motory, bude t v rámci stávající 
expozice, nejde o rozšíření areálu, v rámci 
současného areálu. 

Pokud se v loňském roce se nám podařilo vykoupit 
všechny pozemky v areálu muzea - byli jsme tam 
dříve na některých pronajatých pozemcích, takže 
už všechno je naše a díky tomu jsme mohli zažádat 
IROP o dotaci na nový depozitář, který věřím, že 
dopadne dobře a v letošním roce budou již 

ČÁSLAVSKÁ POBOČKA ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA
PŘIPRAVUJE PRO LETOŠNÍ SEZÓNU ZAJÍMAVÉ ZMĚNY

Čáslavská pobočka 
Národního zemědělského muzea se specializuje 

na historickou zemědělskou techniku. 
Ve svých sbírkách má mnohé zajímavé

i unikátní exponáty, které je možné vidět 
také v provozu v rámci akce Pradědečkův traktor.   
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NEZAPOMENUTELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ
V nejzazších uličkách lidské mysli si neseme bezpo- Jaká je z vašeho pohledu ta nejatraktivnější?
čet dobrých i špatných vzpomínek. Do zákoutí s tě-
mi horšími zážitky se snažíme nevstupovat a nepři-
pomínat si nepříjemné pocity s nimi spojené. Ty 
krásné si naopak, byť s malou příchutí nostalgie, 
připomínáme rádi. Nejcennější vzpomínky, které V dnešní době většina táborů vypadá jinak než 
dokáží vykouzlit úsměv na rtech, vychází převážně z v minulosti. Jaký největší rozdíl vnímáte při jejich 
bezstarostného dětství, kdy jsou radostné zážitky pořádání vy? 
prožívány intenzivněji a bez zbytečných rušivých 
podnětů dospělého světa. Děkujeme za ně okamži-
kům prožitým například během Vánoc, na různých 
rodinných a školních výletech nebo letních tábo-
rech. Právě o letních táborech

 jsme si povídali s ředitelkou míst-
ního domu dětí a mládeže a organizátorkou táborů 
Bc. Ivou Hýblovou. Zavítejme tedy na chvíli do od-
lehlých míst v naší mysli plných vzpomínek a zážit- Jaké budou letošní táborové akce? 
ků, které nám již nikdo nevezme.

Od kdy DDM pořádá pravidelné letní tábory?   

Který tábor se podle Vás nejvíce vydařil? 

Všechny tábory bez ohledu na jejich zaměření 
nebo tématický koncept, spojují tradiční aktivity. 

, které jsou studnicí 
veselých příhod,

samozřejmě pravděpodobné, že tomu bylo již dří-
ve. Jednoznačně noční bojovka patří mezi nejoče-

V Jeníkovské ulici, pracujeme od června roku kávanější událost celého pobytu. Některé děti se na 
1999. Od této doby pořádáme  alespoň ni těší od samotného příjezdu, jiní se strachem dou-
čtyři letní tábory. fají, že na ní nedojde. Dojde na ní vždy. 

Termín a průběh bojovky samozřejmě tajíme 
do posledního dne, aby neztratila kouzlo překvape-
ní a také protože se ji snažíme naplánovat na den s 

Největší posun vidím v zázemí a službách re- dobrou předpovědí počasí. Většinou je to čtvrtý 
kračních míst. Děti jsou dnes v tomto ohledu roz- nebo pátý den pobytu. Pojetí a délka trasy je různá 
mazlenější a zážitky si odnášejí trochu jiné než z ty- podle věku dětí a opět podle počtu vedoucích. Ty 
pického tábora jak ho známe z dřívějších dob, kdy nejmenší, kteří se opravdu bojí, do účasti nenutí-
jsme spali ve stanu, pracně obstarávali vodu, sami si me.
vařili a tak dále. Na druhou stranu takové tábory se Vzpomínám si, že dříve s námi jezdili vedoucí a 
dají uspořádat i dnes, ale již to není tak jednoduché, chlapci z kick-boxového kroužku a ti se na přípravě 
protože musíte splňovat například přísné hygienic- trasy a samotném strašení dětí s chutí podíleli.  
ké normy. Je to skutečně starost vyžadující také více 
vedoucích. Máme naplánované čtyři tábory. Dva jsou zamě-

Již třináctou sezónu pojedeme do rekreačně řené na tanec. Jeden je pro dívky od třetí do sedmé 
V Domě dětí a mládeže Čáslav pracuji od roku sportovního areálu Tesla do Horního Bradla u Seče, třídy základní školy a druhý od tříd osmých výše. 

1985, tehdy jsme měli zázemí v dnes již neexistující kde máme zajištěné jídlo, pití, sociální zázemí, vy- Oba tábory se nesou v podobném duchu. Kromě 
budově nacházející se na rohu ulice Jablonského a hřívaný bazén a dokonce je zde vybudované i menší tradičních táborových zvyklostí, jako jsou různé 
Chrudimské, kde dnes sídlí obchodní dům Lidl, a už wellness centrum, takže můžeme být rádi, že s mini- oddílové hry nebo třeba bodování pořádku v chat-
tenkrát byly letní tábory pořádány každý rok, ale je málním počtem vedoucích se můžeme plně sou- kách, se soustředíme na tanec. Dívky ve skupinkách 

středit pouze na naše svěřence. vytváří vlastní choreografie, které potom předvádí 
před ,odbornou’ porotou. Na starší dívky také čeká 

Máme za sebou mnoho akcí a je těžké jedno- trénink pod vedením několikanásobného mistra ČR 
značně říci, která byla z pohledu dětí ta nejlepší. v contemporary, street dance a pohybových sklad-
Velký ohlas mělo téma ,Pán prstenů’ připravené na bách. Program připravuje Romana Pachlová.    
motivy všeobecně známé knihy a filmu. Osobně Na táboře pro mažoretky, připravovaném Ilo-
jsem si ho velmi užila, protože mým úkolem bylo nou Mistríkovou, bude procvičována práce s hůl-
ztvárnit postavu Gluma. Děti se ale také vyřádily. kou, nácvik nových prvků a mimo jiné proběhne ta-

V loňském roce měl jeden z našich táborů ké beseda o první pomoci s názornými ukázkami. 
podtitul ,Tenkrát na západě’. Nesl se v duchu divo- Stejně jako u výše zmíněného programu tanečnic 
kého Západu, westernových městeček a horečky platí, že se ho mohou zúčastnit i děti, které zatím s 
zlatokopů. V našem městečku Deadwood city jsme tancováním nebo prací s hůlkou začínají. Zkušenost 
spolu s dětmi přečkali nájezdy desperátů, spřátelili v daném oboru tedy pro účast není podmínkou.
se s blízkými indiánskými kmeny a naučili se spous- Čtvrtý tábor s podtitulem ,Cesta kolem světa za 
tu nových dovedností. Děti si vyzkoušely např. indi- osmdesát dní' pořádaný pod taktovkou Zdeňky Ho-
ánskou hru Lakros a hod sekyrou, společně jsme rákové, bude inspirován stejnojmennou knihou 
našli bájné Eldorádo a užili si mnoho soutěží, dob- Julese Verna. Děti se zde setkají s jejich oblíbenými 
rodružství, legrace a zážitků hrdiny Phileasem Fogem jeho sluhou Passepar-

Dále byl zajímavý námět například Harry touem a dalšími, se kterými budou zažívat dobro-
Potter, Asterix a Obelix, Shrek nebo Tři mušketýři a družství, které vzniklo z bláznivé sázky. Při cestě 
další. kolem světa potkají mnoho přátel, kteří s nimi bu-

dou sdílet cestu. Zavítají do mnoha zemí, se kterými 
se blíže seznámí, poznají místní zvyky a obyčeje.  

každé léto

JN

Ve čtvrtek 15. září 2016 byla slavnostně otevřena 
nová keramická dílna v budově zrekonstruovaného 
hotelu Grand, využívaná domem dětí a mládeže. Při 
rozhovoru opírajícím se o letní tábory s ředitelkou 
organizace Bc. Ivou Hýblovou jsme nezapomněli ani 
na toto téma .

ledne i odpoledne příležitostné 
akce, během nichž si každý může 
vyzkoušet, zda by ho tato činnost 
bavila. 

Zhruba jednou za dva měsíce 
také pořádáme takzvaný ,klub 

„Provoz keramické dílny je skvěle zaběhnutý.  inspirace’, což je tématický večer 
Od začátku máme jedenáct zájmových kroužků pro keramiky pro dospělé. Většinou 
děti od pěti let do sedmnácti let. Kategorie máme   začínáme v pátek okolo šesté hodi-
rozděleny na začátečníky, mírně pokročilé, středně ny večer a končíme třeba až ve 
pokročilé a na talenty. Od ledna jsme dále otevřeli dvanáct hodin v noci. Tyto kluby 
další kroužek pro předškoláky. V každém z nich se inspirace vede Zdeňka Horáková.
snažíme mít maximálně deset členů, protože s vět- Celkově můžeme říci, že naše 
ším počtem osob se samozřejmě hůř pracuje. očekávání spojená se vznikem 

Měli bychom také zmínit, že pro děti, které pra- nové dílny v prostorách zrekon-
videlně nedochází do keramického kroužku a nema- struovaného Grandu byla skuteč-
jí žádnou zkušenost s prací v keramické dílně, pořá- ně naplněna.”   
dáme většinou v pátek odpoledne a v sobotu dopo-    JN  

KERAMICKÁ DÍLNA NAPLNILA VELKÁ OČEKÁVÁNÍ 
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V novém roce přibyla v mnoha rodinách i nová otáz-
ka: Kde bude studovat náš potomek? Jednou z mož-
ností je i Vyšší odborná škola, Střední průmyslová 
škola a Obchodní akademie v Čáslavi. Ta nabízí kro-
mě technických oborů i ekonomické obory a to 
obor Obchodní akademie a obor Ekonomické ly-
ceum.

krásným druhým místem 
probojoval do finále, které se 
konalo na Karlínské obchodní 
akademii v Praze. Na všechny 
finalisty čekala zábavná hra 
„BURZA“, ve které si vyzkou-
šeli obchodování s cennými 

Výuka ekonomických předmětů probíhá v kla- papíry, spekulace na vzestup 
sických i odborných učebnách vybavených počítači a pokles kurzu akcií. Umístili 
s připojením na internet. Nedílnou součástí výuky jsme se na pěkném 4. místě a 
vždy byly a jsou exkurze a semináře s uznávanými- v následné dražbě si děvčata 
odborníky z praxe. Již čtvrtým rokem pořádáme pro vydražila tříměsíční on-line 
žáky a studenty seminář „Můžeš podnikat“ ve spo- kurz angličtiny. Zúčastnili 
lupráci se sdružením ERUDIA. Cílem 90minutových jsme se i soutěže „Účetní 
setkání je inspirovat žáky a studenty autenticky vy- tým“, kterou pořádalo Vzdě-
právěným příběhem úspěšné cesty k vlastní firmě. lávací středisko Ing. Pavel 
Exkurze zajišťujeme především do bankovního sek- Štohl, s. r. o., Znojmo ve své 
toru, spolupracujeme s Komerční bankou v Čáslavi, pobočce SVŠE v Praze v Lidovém domě.  Ve škole Státního těsnopisného ústavu v Praze. Pro výuku 
Českou spořitelnou v Kolíně a vyjíždíme do ČNB do každoročně organizujeme pro žáky 4. ročníků školní žáci využívají výukový program ZAV.  Jedná se o je-
Prahy. Pro zvyšování finanční gramotnosti pořádá- kolo soutěže z účetnictví „Má dáti / Dal“. den z nejdokonalejších programů pro psaní na PC, 
me „Finanční akademii“ se společností DataLife Jedním z odborných předmětů je i písemná  neboť umožňuje žákům psát podle jejich individuál-
Čáslav. Rovněž se účastníme celorepublikové inter- elektronická komunikace, v rámci které mohou žáci ních možností. Také tady pořádáme školní kolo sou-
aktivní soutěže finanční gramotnosti v rámci pro- v závěru 3. ročníku skládat státní zkoušku z psaní na těže v psaní na klávesnici.
jektu „Finanční gramotnost do škol“.  Náš tým se klávesnici pod dohledem zkušebních komisařů ze Nedílnou součástí výuky na obchodní akademii 

i ekonomickém lyceu je předmět praxe, který má 
kombinovanou podobu jako předmět učební, který 
je ve 3. ročníku doplněn souvislou 14denní odbor-
nou praxí ve firmách.  Výuka probíhá v počítačo-
vých učebnách, kdy pro její podporu je využíván 
software „ÚČTO“ a „Money S3“. 

Naši absolventi v drtivé většině případů pokra-
čují ve studiu na vysokých školách ekonomického či 
humanitního zaměření. Děkujeme jim za důvěru, 
vkládanou do kvalitního vzdělávání, které „naše ob-
chodka“ vždy poskytovala, poskytuje a my věříme, 
že bude poskytovat i nadále.

Ing. Blanka Valtrová, učitelka ekonomických 
předmětů a předsedkyně předmětové komise za 
ekonomické předměty na SŠ

V pátek 27. 1. hostil nově zrekonstruovaný hotel 
Grand již třináctý ročník Dobročinného plesu Dia-
konie. Výtěžek této oblíbené akce poputuje i ten-
tokrát na podporu lidí s mentálním a kombinova-
ným postižením, kteří využívají služeb Diakonie 
Čáslav.

Samozřejmě nechyběla ani bohatá „Štěstěna“ 
- novinka letošního plesu, jež kromě 270 výher na-
bízela i sérii citátů a „hlášek“ určených k pobavení 
těch, kteří zrovna neměli šťastnou ruku. 

„Naše poděkování patří všem sponzorům, 
podporovatelům, báječné kapele Jel-band pod 

Pro návštěvníky byl kromě skvělého hudební- vedením Vladimíra Jelínka, která tradičně zahrála 
ho doprovodu skupiny Jel-band připraven i pro- bez nároku na honorář, dobrovolnicím Erice 
gram v podobě předtančení a tanečního překva- Jelínkové a Radce Pospíšilové, jež nám už dlouhá 
pení „Boney M jsou zpět“ v podání čáslavských kli- léta pomáhají s organizací celého plesu, našim 
entů. Díky nevázanému hippie stylu a čiré radosti úžasným klientům a všem návštěvníkům, kteří je 
všech zúčastněných sklidilo vystoupení u obe- přišli podpořit,“ uvedla Pavlína Rumanová ze stře-
censtva obrovský úspěch. Jen samotné fotografo- dočeské Diakonie. „Těšíme se zase příští rok, ten-
vání hlavních protagonistů zabralo několik desítek tokrát trochu netradičně již 12. ledna 2018,“ do-
minut. dala.                                                              Diakonie

V ČÁSLAVI SE TANČILO VE PROSPĚCH DIAKONIE

KAM S NÍM?

Zápis dětí do Mateřské školy Čáslav, 
okres Kutná Hora proběhne dne 

4. 5. 2017 
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin 

ve všech střediscích školky.
Mateřská škola Čáslav je jeden samostatný 

právní subjekt, který vykonává svou činnost na 
pěti místech, tzv. střediscích, jmenovitě středisko 

Jahodová, R. Těsnohlídka, 
Masarykova (toto stř. má jednu třídu na nám. 
Jana Žižky z Trocnova), Bojovníků za svobodu, 

Husova. 
Město Čáslav má zřízenu pouze jednu MŠ Čáslav, 

proto není možné určovat spádovost.

Zápis dětí do základních škol v Čáslavi
na školní rok 2017/2018

Pátek  7. 4. 2017 od 13.00 do 17.00 hodin
Sobota 8. 4. 2017 od 9.00 do 10.00 hodin

Základní škola Čáslav, N. J. Žižky z Trocnova 182
Základní škola Čáslav, Masarykova 357

Základní škola Čáslav, Sadová 1756
Zápis žáků do 1. tříd základních škol se řídí 

obecně závaznou vyhláškou č. 3/2012,
 o školských obvodech základních škol, 

která je uveřejněna na internetových stránkách 
městského úřadu www.meucaslav.cz.
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Knihovna? To je přece budova plná knih, co víc by-
chom od ní mohli čekat? Zábavu zde najdou sku-
tečně jen ti nejpilnější a nejvášnivější čtenáři, pro 
něž je radostí již jen představa, že v řadách vyrovna-
ných hřbetů knih objeví právě tu, kterou si již dlou-
ho touží přečíst... Nebo je to jinak? 

návštěvníky navedou do vybraného oddělení nové 
směrovky a dva výklenky pod schodištěm do prv-
ního patra jsou nyní vyplněny zajímavou a pro pros-
tory knihovny příznačnou dekorací...,“ doplnila paní 
Marie Hrubá.

V prvním patře knihovny, které patří hlavně 
„Jak jsme již nastínili v minulém vydání Čáslav- dětskému oddělení (nachází se zde také přednáško-

ských novin, zdejší knihovna v současné době pro- vá síň) se nedávno na podlaze chodby nově objevil 
chází postupnými změnami, které by měly poslou- dokonce skákací panák, který nabízí dětem další 
žit čtenářům jak v lepší orientaci při jejím využívání, možnost zábavy a přibližuje prostory knihovny dět-
tak i k dalšímu zlepšení její celkové podoby,“ upo- skému světu her a fantazie. 
zornila na současnou plynulou proměnu této zdejší Na proměnách knihovny, které ani tímto určitě 
organizace zástupkyně ředitelky Městského muzea ještě nejsou u konce, se velmi aktivně podílejí sami 
a knihovny Čáslav, paní Marie Hrubá. zaměstnanci Městského muzea a knihovny, jmeno-

„V nedávné době došlo ke zútulnění i dalším vitě lze vyzdvihnout zásluhy pana Tomáše Hnátka, 
změnám ve studovně naší knihovny, nyní přišla řada který se stará o technickou stránku prováděných 
také na prostory chodeb objektu. V přízemí naše změn, či magistru Jitku Chraščovou. Pod jejíma ru-

kama se v současné době krůček po krůčku mění 
právě oddělení pro děti. 

„Nyní děti v knihovně najdou například speciál-
ní polici, v níž jsou umístěny knihy prvního a druhé-
ho čtení, tedy pro začínající čtenáře. Děti je tak ne-
musí vyhledávat mezi ostatními,“ popsala jednu ze 
změn magistra Chraščová.     

Čáslavské knihovnice však nepracují jen na 
zlepšování prostředí pro zdejší čtenáře, ale v průbě-
hu celého roku připravují nejrůznější akce jak pro 

Čtenář v knihovně nebo řada nabídek, vztahujících malé čtenáře, tak i pro dospělé. V současné době je 
se k měsíci čtenářů.                                                    aktuální například soutěž o nejlepší komiks na téma zn

ČÁSLAVSKÁ KNIHOVNA SE 
KAŽDOROČNĚ ZAPOJUJE 
DO CELONÁRODNÍ AKCE 
BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ

· Burzu knih - celý měsíc
· Čtenářskou amnestii - celý měsíc
· Registraci nových čtenářů zdarma - celý měsíc
· Výstavku knih o knihách a čtenářství
· Odpoledne s audioknihou 
  - poslech audioknihy každou středu 
    od 13 do 15 hod. pro děti, od 16 do 18 hod. 
    pro dospělé ve studovně
· Co víš o knize? - kvízy a hádanky pro děti 
  - celý měsíc
· Informatiky pro školy
· Vyhlášení soutěže o nejlepší komiks na téma 
  "Čtenář v knihovně" pro žáky ŽŠ
· Literárně-hudební pásmo „Dechovka“ 
  pro čáslavský klub důchodců 
· Dopoledne se spisovatelkou 
  Petrou Braunovou pro ZŠ - 6. 3. 2017
· Cestopisnou přednášku 
  „Argentinou s batohem na zádech“ s výstavkou 
  knih o Argentině 20. 3. 2017 od 17 hodin

CO NABÍZÍME V TOMTO MĚSÍCI 
ČTENÁŘŮM A OSTATNÍM NÁVŠTĚVNÍKŮM:

TĚŠÍME SE NA VÁŠ ZÁJEM

Osobně si myslím, že je to dobře, já si myslím, že nezaměstnaní by nemuseli být žádní, protože spousta pracovních míst se obsazuje cizími státními příslušníky a je třeba, aby se lidé naučili pracovat. 
Současný vývoj hospodaření je takový, že lidé bez práce být nemusí. Ano, každý třeba nenajde práci ve svém oboru, ale... Jde o systém, který již v minulosti fungoval, tito lidé mohou pracovat pro města...

Loterie - byla žádost, 

ZMĚNY V KNIHOVNĚ STÁLE NEKONČÍ

  
Dalším problémem, kterým se zastupitelé zabývali, byla nutnost zajistit opravu části historického opevnění města. Problémem je však skutečnost, že 
některé jeho úseky jsou v majetku jednotlivých soukromých osob, na jejichž pozemku hradby stojí. Převzetí některých tě     

už osm měsíců nic nedělá a byla zbytečná, tak z toho důvodu došlo k oficiálnímu zrušení.        

 

chtěl bych předložit OZV číslo 1/2017, kterou se ruší OZV města 1/2006 řád veřejného pohřebiště 
Zdůvodnění - my jsme zjistili, že je v tomto řádu třeba v letošním roce provést některé dílčí změny, po komunikaci s ministerstvem pro místní rozvoj jsme 
získali stanovisko, že obec provozuje veřejné pohřebiště v rámci svojí samostatné působnosti, ale pro jakoukoliv změnu potřebuje nejdříve souhlas 
územně příslušného krajského úřadu. Znamená to, že pokud budeme provádět změnu v řádu veřejného pohřebiště, musíme mít souhlas Krajského 
úřadu Středočeského kraje. To víceméně odporuje právním předpisům, takže ministerstvo pro místní rozvoj usoudilo, že řád veřejného pohřebiště nelze 
vydat jako obecně závaznou vyhlášku a patří mezi jiná nařízení obce. Z tohoto důvodu navrhujeme zrušení této OZV a poté řád veřejného pohřebiště 
bude přijat jako jiné nařízení obce…

Zrušení příspěvkové organizace Dusíkovo divadlo
Víme, že k 1. 7. minulého roku byla zřízena nové organizace Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. Vzhledem k tomu, že bylo třeba dořešit některé majetkové a 
finanční záležitosti, existovaly po určitou dobu vedle sebe dvě organizace. Na doporučení paní auditorky jsme přijali termín 31. 3. 2017 pro zrušení 
příspěvkové organizace Dusíkovo divadlo Čáslav a převedení všech závazků a pohledávek na zřizovatele, kterým je město Čáslav.
Do následné rozpravy se nikdo ze zastupitelů nepřihlásil a podle předpokladů byl uvedený návrh schválen bez námitek a jednomyslně.       

Městské muzeum a knihovna Čáslav 

vyhlašuje soutěž pro žáky základních škol 

o nejlepší komiks na téma 

Své práce o rozsahu 3 až 5 stran odevzdávejte 

v oddělení pro děti a mládež do konce března 2017.

Vyhlášení vítězů soutěže proběhne 

v pondělí 10. dubna 2017 od 16 hodin 

v přednáškové místnosti. Všechny komiksy 

budou vystaveny v prostorách knihovny. 

Čtenář v knihovně. 
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Druhého listopadu byla v Jeníkovské ulici nalezena 
munice převážně z druhé světové války. Podrobnos-
ti k tomuto faktu jsme psali v prosincovém vydání 
Čáslavských novin. Jeden z našich čtenářů Ing. Jiří 
Prchal se s námi podělil o zamyšlení nad tímto 
nálezem. Za reakci a sdílení poznatků děkujeme. 

Nález je pravděpodobně pozůstatek po 
bývalé strážnici, která v této lokalitě stávala 
v blízkosti velké stáje pro koně. Přední stra-
na stáje se nacházela zhruba na úrovni zad-
ní části dnešních domů č. p. 1164 - 1167, te- Přikládám fotografii tehdejší strážnice. Z foto-
dy v prostoru, kde byly náboje nalezeny. grafie je patrné, že stávala přímo u silnice. Doporu-
Budova dále pokračovala delší stranou čuji podívat se na internetu na mapu z 19.století, 
směrem z města ven. Vjezd do této stáje byl kde je zakreslena stáj.     
přibližně na úrovni dnešního vjezdu do ne-  
mocnice, vzdálena od silnice (dnešní 
Jeníkovské ulice) asi 15 
až 20 metrů. 

Dále zde také vedla 
polní cesta k tak zvaným prachár-
nám (za 2.světové války přemě-
něných na provizorní byty) a do 
Břízek. Cesta vedla přibližně v 
místech, kde je mezera mezi do-
my (mezi domem „Kreml“ a do-

Zaujal mě článek o nalezené válečné munici z mem, kde bývala prodejna po-
prosincového čísla Čáslavských novin a protože travin). 
jsem čáslavským rodákem, položil jsem si otázku 
„kde se tam ta munice vzala?“

Stráž naší armády ve strážnici bývala až do 50.let 20. 
století, než se začalo stavět sídliště proti nemocnici.

Vzhledem k výše uvedeným faktům se domní-
vám, že si zde munici někdo ukryl (zakopal).

Za 2. světové války byla stráž-
nice prázdná, Němci tam nebyli. 

Ing. Jiří Prchal               
Hradec Králové

ZAMYŠLENÍ ČTENÁŘE
K ČLÁNKU „V ULICI JENÍKOVSKÁ BYLA NALEZENA VÁLEČNÁ MUNICE“ (ČN 12/2016)     

ZÍTRA 85 PROGRAM K ŽIVOTNÍMU VÝROČÍ MILOŠE FORMANA

V pátek 17. února, tedy v předvečer 85. narozenin 
čáslavského rodáka a světoznámého filmového 
režiséra pana Miloše Formana proběhla v Čáslavi 
oslava tohoto jeho významného jubilea. Jejím 
dějištěm se stalo místní kino, pojmenované - jak 
jinak - právě po Miloši Formanovi. 

by se mohlo snadno stát, že by 
Praha, Kroměříž nebo jiné město 
svoje kino jménem Miloše For-
mana nazvalo  a my bychom tak 
říkajíc ´ostrouhali´. To už se ne-
stane a my se proto nyní může-
me soustředit na to, proč jsme 
dnes tady,“ uvedla oslavu i do šir-
ších souvislostí paní Eva Albrech-
tová. „Původně jsme se tady měli 
sejít s přímými příbuznými Mi-
loše Formana, kterými jsou v 

pamětní list vedení města a vázu s motivem Čáslavi. Čáslavi v jeho rodném domě 
Zástupkyně Komise pro záležitosti občanů, ma-manželé Procházkovi. Neteř pa-
gistra Jarmila Sejčková po příbuzných poslala panu na Miloše Formana, paní Blaho-

slava Procházková, se ale omlu-
vila, všechny pozdravuje a je 

naším největším želízkem v ohni, protože všechny 
fotografie, které zde dnes budou pořízeny, zítra 
Miloš Forman uvidí - promítne mu je Nora 
Procházková. Paní Blahoslava Procházková  bude 
trávit jeho narozeniny spolu s ním v Connecticutu. 
Proto zdravíme a přejeme hodně zdraví a veselou 

„Mimo 85. narozenin režiséra Miloše Formana mysl, což je to nejdůležitější,“ dodala a zároveň 
si dnes připomínáme také 15 let od doby, kdy bylo pozdra-vila přítomné zástupce čáslavské větve 
naše kino pojmenováno právě po tomto patrně nej- pana Miloše Formana, pana Václava Opaska a jeho 

slavnějším čáslavs- malého syna. Ti následně převzali z rukou přítom-
kém rodákovi. Co ného místostarosty města, magistra Daniela Mikše, Miloši Formanovi dvě kresby profesora Zdeňka 
nás k tomu vedlo?  Sejčka. „Jsou malé a nejsou zarámované, pro-
Před 15 lety se míst- tože by se to do Ameriky ve větší formě špatně 
ní kino jmenovalo dostávalo. Panu režisérovi přejeme vše nej a ať 
Svět. Kin s názvem se mu dobře daří,“ doprovodila magistra Sejč-
Svět bylo v té době v ková vysvětlením předání daru panu Opaskovi. 
naší republice přes-
ně 42. Nabízelo se Po ochutnávce narozeninového dortu a 
tedy, abychom míst- společném přípitku se hosté akce přesunuli z 
ní kino po panu Mi- foyer kina do hlediště, kde si vychutnali Dobře 
loši Formanovi po- placenou procházku. Zpracování snímku 
jmenovali, zvláště odměnili diváci potleskem.    
vzhledem k tomu, že  zn

 stránka 15 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 3/2017   



Na počátku tohoto roku (konkrétně 19. ledna) uply-
nulo sto let od úmrtí čáslavského rodáka Klimenta 
Čermáka. Jeho jméno nyní připomíná mimo jiné ta-
ké pamětní deska na  rodném domě čp. 124 na 
dnešní pěší zóně v bývalé Jeníkovské ulici, která byla 
odhalena v roce 1930.  

ústav pro vzdělávání učitelů v Praze, jehož ředitel tech 1883 - 87 s finanční podporou c. k. centrální 
probudil v Čermákovi zájem o historii. Pod vlivem výzkumné komise ve Vídni.  Několik let se také zabý-
správce archeologické sbírky Národního muzea val Drobovicemi. Poslední velký výzkum prováděl 
Františka Beneše se Čermák začal zajímat o arche- při rekonstrukci kostela sv. Petra a Pavla v letech 
ologii. Svou učitelskou dráhu zahájil v Poličce. Po 1909 - 11.
dvou letech se vrátil do Čáslavi, kde učil nejdříve na Celý život, pokud mu to zdraví dovolovalo, Čer-
nižší reálce, později na měšťanské škole a v roce mák podnikal cesty  za bližšími i vzdálenějšími cíli. 
1896 se stal ředitelem dívčí obecné a měšťanské Nejbližšímu okolí svého rodného města věnoval 
školy. Po návratu do Čáslavi se oženil. Měl pět dětí,  knížečku Cesta z Čáslavě do hor Železných. V roce 
z nichž dvě zemřely jako malé, dospělosti se dožili 1875 se vydal na cestu po Čechách, Rakousích, Sas-
dva synové - Jaromír, akademický sochař, Jiří, inže- ku alpských zemích a Itálii. V roce 1876 navštívil Mo-
nýr a civilní geometr, a dcera Ludmila, provdaná ravský kras. Následujícího roku putoval po Solno-
Žantovská. Její syn Jiří se stal 
literárním badatelem. Překla-
datel a politik Michael Žan-
tovský je Čermákovým pra-
vnukem.

Vedle pedagogické čin-
nosti se Čermák celý život vě-
noval archeologii. Pod hlavič-
kou Včely Čáslavské, jíž byl od 
roku 1877 jednatelem a od 
roku 1881 starostou, prová-
děl první výzkumy v regionu. 
Zprávy o nich uveřejňoval 
například v Památkách arche-
ologických a dalších odbor-
ných časopisech.                                                                                                                                                                                                                                     

Za jeho působení vzrostl 
hradsku, Tyrolsku, severní Itálii, Švýcarsku a Polsku. počet sbírkových předmětů natolik, že bylo třeba 
Nezapomenutelná byla pro něj cesta do Ruska v řešit otázku jejich uložení a především vystavení. 
roce 1877. V roce 1879 navštívil Prusko, Sasko a Vyřešit tento problém nakonec pomohla Záložna 
Dánsko. V roce 1900 podnikl výpravu do Dalmácie, Čáslavská, kde dlouhá léta působil otec Klimenta Kliment Čermák se zde narodil 1. dubna 1852. 
na Černou Horu a na Balkán. Své putování popsal v Čermáka. Plány na stavbu muzejní budovy připravil Měl tři sourozence, starší sestru Antonii, mladší ses-
brožuře nazvané Archaeologická cesta do Dalmá-architekt František Tetřev a během roku 1884 je re-tru Kláru a mladšího bratra Bohuslava. Jeho otec byl 
cie, na Černou Horu a do Řecka. Na svých cestách se alizoval stavitel František Skřivánek. Následujícího od roku 1864 ředitelem Záložny Čáslavské, význam-
intenzivně zajímal nejen o historii dané země, o její roku bylo muzeum otevřeno. Kromě sbírek Včely ného finančního ústavu, který roku 1884 nechal po-
kulturu, ale navazoval i styky s místními vzdělanci. S Čáslavské zde našla své místo i přírodovědná sbírka stavit budovu městského muzea v Husově ulici.
některými z nich zůstával v písemném kontaktu i po Josefa Kaunického.Čermák byl v dětství vážně nemocný, proto se 
svém návratu. Po neúspěšném pokusu Včely Čás-K Čermákovým nejvýznamnějším výzkumům několik let vzdělával soukromě. Po absolvování čás-
lavské o dlouhodobou zápůjčku čáslavských patří výzkum čáslavského Hrádku, prováděný v le-lavské nižší reálky vystudoval v letech 1868 - 71 c. k. 

100 LET OD ÚMRTÍ KLIMENTA ČERMÁKA

Výzkum v kostele svatých Petra a Pavla
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kancionálů, nacházejících se ve vídeňské Národní 
knihovně, se vypravil v srpnu 1906 do Vídně, aby 
zde oba kancionály prohlédl a popsal. Výsledkem 
byla publikace O čáslavských kancionálech, kterou 
Čermák sepsal spolu s Antonínem Rybičkou a vydal 
vlastním nákladem v Praze v roce 1908.

Jako člen Včely Čáslavské se Čermák  vedle pra-
xe snažil rozvíjet i teorii muzejní práce. Jako první 
použil termín “muzeologie“. Napsal spisek O mu-
sejích městských a okresním, ve kterém představil 
svou koncepci budování regionálních muzeí a publi-
koval hlavní zásady budování muzejních sbírek a pé-
če o ně. Požadoval, aby obce muzea co nejvíce pod-
porovaly, a to nejen finančně. Napsal řadu odbor-
ných statí, které uveřejňoval v jednom z prvních 
muzeologických časopisů - „Věstníku českoslovans-
kých muzeí a spolků archaelogických“. Ten vydával a 
redigoval v letech 1895-1901. Na jeho práci se po-
kusil navázat  V. V. Jeníček, který v letech 1903-4 vy-
dával Českoslovanské letopisy muzejní.

Nálezy mincí a správa muzejní sbírky, která 
vznikla již v roce 1864 při zakládání spolku, kdy čle-
nové Včely věnovali množství mincí, přivedly Čer-
máka k zájmu o numismatiku. Ve Věstníku uveřej-
ňoval příspěvky nejen o budování sbírky, ale i o péči 
o ni, například Jak čistíme mince. Je autorem tří- se na ní podílel Bedřich Skrbek, zapálený numis-
svazkové monografie Mince království českého za matik - amatér z Pardubic.
panování rodu Habsburského, která vycházela v se- Čermák měl vřelý vztah ke svému rodnému 
šitech od roku 1891 do roku 1913. Jako spoluautor městu i celému regionu. O jeho historii publikoval 

řadu, prací, například o čáslavském dobrodinci Ja-
novi Váchů, čáslavském rodáku Filipu Maxmiliánu 
Opizovi, historii ochotnického divadla v Čáslavi,  
Čáslavské záložny nebo o bitvě u Chotusic. Od roku 
1875 byl pověřen vedením městské kroniky.

Celý život psal povídky určené převážně mláde-
ži, v níž se snažil probudit zájem o minulost. Také se 
jí snažil vštípit zásady, jak se k památkám minulosti 
chovat. V roce 1888 vyšla první knížka těchto poví-
dek s názvem Z časů dávných. Čermák psal i popu-
lárně naučné knihy pro dospělé čtenáře, například 
Pravěk lidstva evropského - doba kamene nebo Vý-
voj nejobyčejnějších nástrojů.  

Vedle vlastních prací uveřejňoval i paměti svých 
starších kolegů, například T. Jurna (1750-1817),  
Jos. Růžičky (1820-1834) nebo Jos. Bělonožníka 
(1828-1872). Ukazují, jak těžký život měli adepti 
učitelské profese v minulosti, jak bylo velmi 
nesnadné získat tzv. podučitelské místo. 

V Klimentu Čermákovi ztratila Čáslav 
významného vzdělance, 

který svou činností v mnoha oborech 
překročil hranice regionu.

PhDr. Drahomíra Nováková

Městské muzeum připravilo k tomuto výročí výstavu nazvanou Další akcí, kterou muzeum věnuje Čermákovu výročí, 
je celodenní seminář  

, 

jejímž cílem je přiblížit život a práci této všestranné osobnosti a 
zapáleného čáslavského patriota. naplánovaný na  11. dubna.  

Vedle něj zde budou připomenuty další  významní učitelé  regionu. Zazní na něm deset příspěvků věnovaných významným učitelským 
Výběr nebyl snadný.  Snažili jsme se zmínit především ty, kteří byli nejen osobnostem. Stěžejní referát  Kliment Čermák jako průkopník regionální ar-
zdatnými kantory, ale i mimořádnými odborníky a jsou zastoupeni  v našich cheologické osvěty přednese dr. Karel Sklenář z Národního muzea. Další 
muzejních sbírkách. Tím se omlouváme, všem, kteří zde nenajdou toho příspěvky budou věnovány například ronovskému Karlu Kněžourkovi, novo-
svého pana Učitele. dvorskému Josefu Ledrovi, močovickému Emanuelu Chramostovi , jiříkovs-
Výstava bude zahájena v úterý 28. března v 17 hodin ve výstavní síni na kému Antonínu Doubkovi nebo kolínskému Gustavu V. Svobodovi. Seminář 
Náměstí Jana Žižky z Trocnova a potrvá do 7. května. se koná ve výstavní síni. Je věnován nejen odborné, ale i laické veřejnosti.     

Kliment Čermák a ti druzí
Učitelé a jejich podíl na kulturním životě regionu 

Celý život, pokud mu to zdraví dovolovalo, 
Čermák podnikal cesty za bližšími 

i vzdálenějšími cíli.

Pamětní deska, 
umístěná na rodném domě Klimenta Čermáka
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Osobně si myslím, že je to dobře, já si myslím, že nezaměstnaní by nemuseli být žádní, protože spousta pracovních míst se obsazuje cizími státními příslušníky a je třeba, aby se lidé naučili pracovat. 
Současný vývoj hospodaření je takový, že lidé bez práce být nemusí. Ano, každý třeba nenajde práci ve svém oboru, ale... Jde o systém, který již v minulosti fungoval, tito lidé mohou pracovat pro města...

Loterie - byla žádost, 

V únorovém vydání Čáslavských novin jsme přinesli 
informaci o umístění čtyř nových portrétů bývalých 
starostů města do interiéru historické budovy 
zdejšího městského úřadu. Spolu s touto zprávou 
bylo přislíbeno také alespoň krátké představení 
každého z vyobrazených představitelů města 
včetně dostupných informací o době, v níž město 
vedli a případných problémech, s nimiž se museli 
potýkat, i radostech, které jim jistě dělal pokrok 
města. Jaká tedy byla situace v Čáslavi v letech 1861 
- 1867, kdy v jejím čele stál pan Vojtěch Fiala? 

roky později Včela Čáslavská, spolek, který si dal za 
cíl sběr starožitností a založení muzea, velmi aktivní 
byl již ve 40. letech 19. století založený ochotnický 
spolek. 

Nelehkým obdobím v životě města byl rok 
1866, kdy monarchii zachvátila prusko-rakouská 
válka. Když se 6. července ve městě objevili první 
Prusové, počínal si Vojtěch Fiala podle městského 
kronikáře velmi statečně. Reprezentoval tehdy veš-
kerou úřední moc, protože státní úřady město o-
pustily. Peníze a důležité dokumenty prý ukryl v kos-

Rok 1861 byl v životě habsburské monarchie ro- tele sv. Petra a Pavla. Musel se potýkat jak s prus-
kem velkých změn. Po dlouhých letech absolutismu kým vojskem, tak i s cholerou, kterou vojsko do 
byla vyhlášena ústava a rakouské mocnářství se města přineslo. Starý hřbitov nestačil a musel být 
přeměnilo z absolutní monarchie v monarchii kon- založen nový - v místech pozdější budovy okresního 
stituční. Panovníkova moc byla omezena dvouko- soudu. 
morovým parlamentem, tzv. Říšskou radou, která Za jeho působení ve funkci starosty pokračovala 
převzala zákonodárnou moc. Volena byla pouze až do roku 1863 oprava kostela sv. Petra a Pavla. 
dolní komora, a to nepřímo, prostřednictvím zem- V roce 1867 bylo rozhodnuto o výstavbě divad-
ských sněmů. la. Shánění financí se však protáhlo, takže divadlo 

Vojtěch Fiala, narozený v Čáslavi v roce 1813, se bylo otevřeno až v roce 1869.
právě v tomto stal čáslavským starostou a zastával Čáslavské panorama se výrazně změnilo, když 
tento úřad až do roku 1867. Přijetí Únorové ústavy byl v roce 1863 dokončen evangelický kostel, pos-
se v Čáslavi, podobně jako v jiných městech, pro- tavený podle projektu architekta Františka Schmo-
jevilo výrazným oživením společenského života. ranze staršího v místech bývalého minoritského 
Vznikají první spolky - ještě v roce 1862 Sokol, o dva kláštera.                         PhDr. Drahomíra Nováková

ÚŘAD

VOJTĚCH FIALA (ve funkci starosty města 1861 - 1867)

 I GALERIE
KRÁTKÁ EXKURZE DO DOBY STAROSTŮ, JEJICHŽ PODOBIZNY 
MŮŽEME VIDĚT NA CHODBÁCH MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Zatímco v roce, kdy usedl do křesla starosty města Čáslavi Vojtěch Fiala, mělo město pouze jednu zdáli viditelnou dominantu, 
tedy věž kostela svatých Petra a Pavla (tou dobou v rekonstrukci), o několik let později se nad městem tyčila i další věž, 

patřící tentokrát kostelu evangelickému (druhý pohled na město pochází až z pozdější doby, po dokončení úprav věže kostela sv. Petra a Pavla)

V prázdninovém čísle nejvýznamnějšího zpravodajce. Dále jsme psali o Podměstského rybníka se svým bratrancem 
Čáslavských novin tom, že v USA žijí dosud jeho dcery Hana a Taťána, Václavem Moravcem, který žije u své dcery Marty 
jsme připomněli výz- které se stále zajímají o dění ve své staré vlasti a Šenkapounové v Chotusicích.
namného čáslavského svou rodnou zemi navštěvují. Bohužel situace se 
rodáka generála Fran- změnila a máme pro vás smutnou zprávu. Dne 27. 
tiška Moravce, po kte- prosince 2016 v USA pokojně zemřela ve věku 94 let 
rém je pojmenovaná mladší dcera generála Moravce paní Tatiana 
ulice vedoucí z kru- Moravec Gard. Její popel byl uložený vedle manžela 
hového objezdu na na Arlingtonském národním hřbitově ve Washing-
náměstí. V červenci tonu, v místě, které je chápáno jako symbol národní 
uplynulo půl století od hrdosti.
úmrtí tohoto našeho Na přiložené fotografii z roku 2009 je paní Taťána u 

Mgr. Jana Andrejsková

ZEMŘELA DCERA GENERÁLA MORAVCE
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V posledních měsících roku 
2016 byla v muzeu připravena 
nová expozice s názvem 
Brána do pravěku. Tato 
symbolická brána však bude 
ve skutečnosti otevřena až se 
začátkem nové turistické 
sezóny 2017, protože v 
zimních měsících je budova 
pro veřejnost uzavřena. 
Nová muzejní expozice má 
stručnou, ale živou formou 
u k á z a t  p r a v ě k ý  v ý v o j  
čás lavského  reg ionu  a  
zároveň prezentovat alespoň 
nejdůležitější výsledky nových 
archeologických výzkumů v 
Čáslavi. Na starší nálezy tak 
navážou ukázky nových 
výzkumů, zdůrazňující, že 
nejde jen o důležitý avšak již 
" m r t v ý "  f o n d ,  a l e  ž e  
archeologie je naopak všude 
kolem nás a že je nutno tyto 
památky chránit. Veřejnosti 
jsou nálezy předkládány 
přitažlivou formou, která by 
zároveň umožnila využití 
expozice jako vhodného 
doplňku školní výuky. 
Pokud chce někdo vědět víc, 
najde doplňující texty, většinou 
"příběhy" nálezů, v koších u 
vitrín. Zapojení návštěvníka, 
zvláště dětského, umožní 
interaktivní část, kde si 
návštěvník může zkusit složit 
lidskou kostru, vybavit ji 
milodary nebo si zkusit keltský 
oděv. Součástí expozice je 
také ručně š i tá  repl ika 
keltského ženského oděvu z 
čisté vlny a lnu, šitá ručně a 
doloženými stehy, ozdobená 
výšivkou dle zachovaného 
originálu a s ručně tkaným 
opaskem z ovčí příze barvené 
ručně zlatobýlem a indigem. 
Expozice se snaží vytvořit 
atmosféru evokující dávnou 
minulost, proto jsou na 
panelech k oživení použity 
ilustrativní záběry z oblasti tzv. 
L IV ING HISTORY a  je  
doplněna rekonstrukčními 
prvky, jako je rekonstrukce 
bohatého komorového hrobu z 
doby železné, kterých se v 

S novou jarní sezónou otevírá od začátku 
dubna pro veřejnost  čáslavské muzeum 
novou stálou expozici pod názvem Brána 
do pravěku. 

bo slovanskou keramikou a drobnými 
šperky, případně si sami zkusit, jak se 
chodilo v  keltském či raně středověkém 
oděvu, ale pozor - zatím jen pro ženy! Ex-

Když sejdete do působivých sklep- pozice je členěna přehledně, není zahl-
ních prostor budovy muzea v Husově u- cena materiálem ani texty a lze ji tak 
lici, setkáte se s předměty vyrobenými vhodně použít pro doplnění školní vý-
rukama dávných obyvatel Čáslavska, uky. Ale kdo chce vědět víc o pravěku 
které po několik tisíciletí čekaly většinou Čáslavska, má k dispozici řadu dalších 
hluboko v zemi na své znovuzrození. Nej- informací na jednotlivých listech s pří-
starší z nich pamatují  už 7 tisíc let.  Do- běhy významných nálezů či nalezišť. 
klady  příchodu prvních kolonistů na úze- Nakonec i něco ze současnosti - panely 
mí tehdy ještě zarostlé pralesem, úspě- na chodbě Vás seznámí s nejnovějšími 
chy dalších civilizací ať už doby bronzové archeologickými výzkumy na území Čás-
nebo železné,  germánské osídlení regio- lavi. Zkuste zahájit jaro vstupem do pra-
nu v době římské nebo příchod Slovanů - věku!                  
to vše představuje výběr charakteristic-
kých předmětů z rozsáhlé archeologické sbírky. Jak čelní stěny nadzemního domu, a stopy tohoto nej-
se asi bydlelo prvním příchozím naznačuje replika  staršího osídlení Čáslavska nalézáme právě v Čás-

lavi, v okruhu polohy U třech svatých.
O pár tisíc let později bylo také tam založeno 

pohřebiště s bohatými komorovými hroby starší do-
by železné. Repliku takového hrobu vybaveného 
početnými  nálezy z jednoho  z nich lze vidět o kou-
sek dál. Pokud Vás však zajímá více móda, třeba ta 
keltská, je k dispozici kompletní  ručně šitý ženský o-
děv, ušitý dobově doloženými stehy a zdobený přízí 
obarvenou ručně rostlinkami, jakými, to se zde doz-
víte. Ať jste malí nebo velcí,  můžete si také  složit 
lidskou kostru v životní velikosti a vybavit ji podle 
svého rozhodnutí  na posmrtnou cestu keltskou ne-

PhDr. Jarmila Valentová
Foto: Bc. Jana Vyčítalová

JARNÍ BRÁNA DO PRAVĚKU SE OTEVÍRÁ

Slavnostní otevření se uskuteční 
3. 4. 2017 ve 14 hodin. 

Expozice vznikla za finanční podpory Středočeského kraje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP né situaci, protože změnili školu, byli dlouhodobě 
VVV) je víceletým tematickým programem v kom- nemocní nebo se ocitli z jiných důvodů v nepříznivé 
petenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho- životní situaci. Tato aktivita může napomoci upev-
vy, v jehož rámci je možné v programovém období nit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední pří-
2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evrop- pravu a podpořit zvládnutí standardů daných Škol-
ských strukturálních a investičních fondů (ESIF). ním vzdělávacím programem napřiklad v hlavních 
Hlavním cílem naší aktivity v tomto projektu je pod- předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyky 
pořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřed- nebo dále rozvíjet jejich dovednosti v rámci čtenář-
nictvím možnosti doučování. Prostředky mohou ského klubu.                 
být také využity pro žáky, kteří jsou ve znevýhodně- Mgr. Pavel Horký, ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV - NÁMĚSTÍ SE ÚČASTNÍ PROGRAMU OP VVV
(OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ)

Učitelé tance 
manž. Vránovi pořádají

v neděli od 17 do 19 hodin 
v Grandu

Cena kursu 2 000 Kč za pár.
Přihlášky, info: 

776 660 888, 776 668 444
e-mail: 

vranamira@centrum.cz

Pokročilí 6 lekcí, 
od 26. března 2017

Čáslavské noviny 
jsou distribuovány 

zdarma do schránek domácností v Čáslavi.

NEJEDNÁ SE  O ADRESNÉ DORUČOVÁNÍ 

V případě opakovaných problémů 
s jejich doručováním nás, prosím, kontaktujte

na tel. čísle: 327 300 228
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VZTAHY

ESTROGENY A KRÁSA Cesta Mohendžodáro je pro ženu cesta plná 
překvapení, nečekaných i zázračných proměn a 
skutečností. Otevírá v ženě nové potenciály a 
vede jí stále k hlubšímu vnímání sama sebe, 

ženské podstaty.Ženy mohou mít ze cvičení Mohendžodáro mnoho-
stranný užitek hned na několika úrovních: zdravot-

ŽENSKÉ MASÁŽE MOHENDŽODÁROní, tělesné, energetické, vztahové, duševní a du-
chovní.

DUŠEVNÍ A DUCHOVNÍ ÚČINKY

Cvičení totiž odstraňuje příčinu přímo, bez půso- život. Chceme-li posilovat vnitřní ženu a její zdraví, 
bení chemických látek a pánevní dno ženy se tak na- je třeba volit ženská cvičení, vycházející z nejstarší 
vrací k harmonii a zdraví. A nejen to, se zpevněným ženské duchovní tradice.
pánevním dnem se žena postupem času může na-
učit i správně používat a rozvádět svou sexuální 
energii po celém těle, což postupně přirozeně vede i Mohendžodáro má také velmi blahodárný vliv 
k pozitivním účinkům při milování a orgasmu. Díky na harmonizaci vztahů. Učí ženu a především pro-
prokrvení pánevního dna se také výrazně snižuje hlubuje její vztah sama k sobě. Díky tomu se žena o-
riziko opakovaných zánětů, výtoků a krvácení. Cvi- tevírá větší blízkosti, rozšiřuje své vnímání a hlubo-
čení je třeba se však věnovat pravidelně a dlouho- ký pohled na věci a situace, u kterých je třeba řešit 
doběji. Nejlépe je přihlásit se do kurzu, cvičení se příčina a nikoliv důsledky. Mohendžodáro podpo-
dobře naučit a pak jej zařadit do svého života. Mo- ruje v ženě její ženskou sílu, láskyplnost, kreativitu, 
hendžodáro je vhodné pro ženu každého věku i sta- vášeň a odevzdání, což jí pomáhá budovat kvalitní 
vu. vztahy ať již partnerské, rodinné či pracovní.

Při cvičení se uvolňuje do těla velké množství 
estrogenů. Mohendžodáro aktivuje žlázy s vnitřní 
sekrecí a ty začnou ve větší míře produkovat estro-
geny. Tělo si reguluje hladinu estrogenů samo, tak 
jak potřebuje. Cvičení tedy zachovává dynamiku 
mládí. Pokud si chcete zachovat dlouho svěžest a 
pocit mladosti, začněte se cvičením. Ženy, které Ženské masáže pomáhají ženě ve znovunaleze-
pravidelně cvičily toto cvičení, jsou známé svou ní její ženské moci, probuzení její vnitřní síly a 
krásou a svěžestí do vysokého věku. Je to jednodu- rozzáření její krásy. Masáže jsou zcela jedinečným Pokud bychom se podívali na cvičení Mohen-
chý recept na věčné mládí, jelikož pohlavní hor- uceleným systémem péče o ženské tělo i duši s džodáro pouze z pohledu tělesného, tak má tyto 
mony ovlivňují to, jak se člověk ve skutečnosti cítí. tradicí a hlubokými účinky. Jednotlivé terapie účinky: posiluje a upevňuje svaly pánevního dna a 

propojují starodávné umění tantrické jógy s všech závěsů pánevního dna. Zlepšuje prokrvení 
moderními lékařskými poznatky a vědeckými vaječníků, vejcovodů a dělohy. Posiluje svaly prsů, 

Mohendžodáro navazuje na nejstarší tantric- pracemi. Provádět je smí pouze Deví, certifikované krku a břicha. Většina žen, ať již jsou si toho vědomy 
kou tradici a napojuje energii ženy na zasvěcení sta- masérky a terapeutky, které procházejí dlouhodo-či nikoliv, má se svaly pánevního dna problémy. 
rodávných tantrických kněžek. Pracuje s ženskou bým výcvikem. Procedury jsou zaměřené na Svaly pánevního dna v průběhu života ochabují, po-
sexuální energií komplexně a současně ji kultivuje a relaxaci a celkovou harmonizaci, na posílení volují se a uvolňují. Největší vliv má těhotenství, po-
posouvá k vyššímu vědomí. Otevírá v ženě intuici a ženských vlastností. Vycházejí z potřeb dané ženy a rod, přirozené ochabování vlivem věku i postupné 
posiluje všechny aspekty ženy, jež se ukrývají za jed- vlastní diagnostiky prováděné na začátku ošetření. snižování hladiny estrogenů. V důsledku toho se 
notlivými ásanami, hlavně však vnitřní ženu. Tedy Jsou doprovázené originální a jedinečnou hudbou pak ženy potýkají s problémy, o kterých se příliš ne-
například chcete-li v sobě posílit aspekt matky či Mohendžodáro zesilující účinky ošetření. Vhodné hovoří, jako je inkontinence, prolaps dělohy, poru-
maminky s velkou pozorností na život, potom jsou jsou pro každou ženu. Více informací k masážím na chy močení. Mnoho žen si myslí, že tomuto nelze za-
tato cvičení právě pro vás vhodná. Pracují totiž hlav- www.masazemohendzodaro.cz                             bránit, cvičení Mohendžodáro však již mnoha že-
ně s ženskou a mateřskou energií, která dává nový nám ukázalo, že těmto problémům lze předejít. 

RP

TANTRA – JÓGA PRO ŽENY CVIČENÍ MOHENDŽODÁRO

OVÁ MOŽNOST PRO ČÁSLAVSKÉ ŽENY
Akreditováno MŠMT dle zakladatelů: MUDr. Monika Sičová, Ing. Igor Samotný, Tantra-jóga Mohendžodáro, 
www.mohendzodaro.eu, www.mohendzodaro.cz

N

Kdy: 
pátek 18:30 - 20:30

V termínech: 
3.3., 10.3., 31.3., 7.4., 28.4., 

12.5., 26.5., 9.6., 23.6.
Kde: 

Diakonie ČCE, 
Komenského náměstí 140, Čáslav 

(vstup do tělocvičny boční brankou!)

MILÉ ŽENY, SRDEČNĚ VÁS ZVU NA „JARNÍ KURZ TANTRA-JÓGY 
PRO ŽENY, CVIČENÍ MOHENDŽODÁRO “

Přihlášky na e-mail: renata-petrova@seznam.cz,(Uveďte: jméno, příjmení, adresu, telefon) 
budou Vám zaslány bližší informace o kurzu. Taktéž je možné objednat se na masáž, tel. 777 988 699

Mgr. Renáta Petrová, akreditovaná lektorka I. stupně a certifikovaná masérka a terapeutka
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JAN ,JOHNNY’ BARTŮNĚK

Sedmatřicetiletý Jan ,Johnny’ Bartůněk, jako první
čáslavský bojovník vstoupil do klece GCF (Gladiator
Championship Fighting), kde se utkali zápasníci jed-
noho z nejtvrdších sportů na světě s názvem MMA 
(Smíšená bojová umění). Událost proběhla 29. led-
na v Nymburce a čáslavský patriot se mohl radovat Můžete pohovořit o průběhu zápasu?
z vítězství. V rozhovoru s panem Bartůňkem jsme 
mimo jiné nemohli opomenout jak jeho začátky, 
tak průběh zlatého zápasu.

Kdy jste začal s bojovými sporty?

Jak často trénujete? Kolikrát týdně Vás čeká 
posilovna?

Jaká další bojová umění ovládáte?

Mluvili jsme o tom, že zápasy MMA jsou 
specifické tím, že se u nich mohou použít prvky 

Co se vám honí hlavou před zápasem? z nejrůznějších stylů. Považujete se za univerzální-
ho bojovníka snažící se využít zkušenosti ze všech 
stylů nebo dáváte přednost například karate? 

Proč jste si vybral zrovna tento typ sportu?

Nyní k Vašemu vítězství na nymburském gala-
večeru MMA. Původně jste měl zápasit s Jakubem 
Dittrichem, nakonec to byl Tomáš Svoboda ...

V současnosti zápasíte za MMA Poděbrady. Zá-
jemci z Čáslavi o tento sport, ale nemusí nikterak 
daleko ...

ta jako je nos nebo brada. Proto je také velmi těžké se jich nemůže zúčastnit zápasník, který za sebou 
ukončit zápas jednou ranou, tedy úderem zvaným má profesionální zápas. Vzhledem k tomu, že můj 
KO (Knockout). cíl je kvalifikovat se na tyto turnaje a s Jakubem by 

Pokud hrajete fotbal a někdo vás při sprintu se o profesionální zápas jednalo, zavřely by se mi 
zfauluje zezadu, což při fotbalových utkáních není dveře na tato mistrovství.
nic výjimečného, šance, že přijdete k vážnému úra-
zu je jistě vyšší. Samozřejmě stejně jako při každém Souboj probíhal hned ze začátku podle mého 
kontaktním sportu, také v MMA dochází k vážněj- plánu.  S Tomášem jsem na úvod nechtěl boxovat 
ším zranění, ale rozhodně bych neřekl, že častěji ve stoje. Věděl jsem totiž, že vzhledem k jeho výšce 
než ve fotbale, hokeji nebo jiných sportech. se budu muset „potápět” pod jeho ruce a útočit na 

K bojovým sportům jsem se dostal již jako dese- Z mých úrazů si vzpomenu maximálně na zlo- dlouhé nohy. Snažil jsem se ho vyprovokovat k 
tiletý chlapec zde v Čáslavi. Zaujalo mě takzvané meniny prstů. nějaké akci a při první příležitosti zasadit tvrdou 
Shotokan Karate, což je styl, který se vyvíjel z růz- ránu, což se mi také povedlo a Tomáš spadl na zem. 
ných bojových umění. Toto odvětví mě drželo také Chtěl jsem zápas skončit již v prvním kole a zvítězit 
ve Švédsku, kam jsem za nedlouho na třináct let Dnes téměř neposiluji, ale trénuji šest dní v týd- na „ground and pound” tedy pomocí úderů na 
odcestoval. nu. Řekněme že každý trénink se soustředím čistě zemi. To se mi nepodařilo, protože pravidla na 

na určitý styl. Jeden den třeba box, další grappling a amatérské úrovni hovoří, že nemůžeme používat 
Díky tomu, že mě lákaly silové tréninky a vždy tak dále. Potom mám MMA trénink, kde se snažím údery lokty do hlavy. Pěstmi to jde hůř, protože 

jsem byl mohutnější postavy, zhruba v patnácti le- zúročit a skloubit vše z jednotlivých odvětví. protivník se vám na zemi snaží schovat hlavu pod 
tech mě zaujaly řecko-římské zápasy. Podaři- tělo a rány nemají takovou intenzitu.
lo se mi dokonce zápasit v druhé nejvyšší  Myslím, že mohu říci, že většinu času jsem 
švédské lize a získat zajímavá ocenění. Celko- měl převahu, ale Tomáš vydržel statečně 
vě se jednalo o období, které mi díky tvrdým bojovat celá tři regulérní kola, jedno po třech 
tréninkům uštědřilo kvalitní průpravu do minutách. Jasně jsem zvítězil 3:0 na body.
budoucna. 

Po mém návratu do Čech jsem se zajímal 
například o Strongman soutěže, box, grappling spo-
čívající především v boji na zemi (páčení, škrcení, Snažím se zklidnit, prohlédnout si soupeře a 
lámání) a nejsou při něm povoleny údery ani kopy. vytušit jeho slabiny. Většina mladých začátečníků 
Moje pozornost směřovala dále také například k se nechá unést adrenalinem a zbytečně se vyčerpá. Považuji se za všestranného zápasníka. Nutno 
thajskému boxu v Kutné Hoře. Přitom důležitá je především klidná mysl. Bez ní ale opět podotknout, že skvělé základy mi daly - 

člověk během boje nedokáže poslouchat rady tre- dnes nepříliš moderní - řecko-římské zápasy, ze kte-
Již od útlého věku si mě získaly filmy s bojovou nérů a předvídat dopředu. rých dokáži díky postavě těžit maximum. Je trochu 

tematikou a ke kolektivním sportům jsem nikdy Přirovnal bych to k šachům. Bez správného plá- problém, že při svých 185 centimetrů výšky jsem 
netíhl. Řekněme, že z dětských rvaček s kamarády nování svého a soupeřova tahu dopředu, je těžké poměrně malý a se 120 kilogramy mohutný. Tato 
na ulici se vyvinul koníček, který miluji dodnes. uspět. Většina lidí se domnívá, že se jedná o čistou váha byla pro účast na turnaji v Nymburce maxi-

agresi. Přitom agresivní a bezmyšlenkovité chování mum. Musel jsem zhubnout patnáct kilogramů.
se s úspěchem neslučuje. Často proti mně stojí muži, kteří s takovou vá-

hou měří dva metry a více. Vysokým soupeřům se 
tedy musím dostat co nejblíže k tělu, aby nemohli 

MMA je uznáváno za nejtvrdší a nejkomplex- naplno využít rány dlouhými končetinami. V těchto 
nější sport na světě. Zároveň se ale jedná o sport Jakub Dittrich se zranil. Důvod proč bych s Jaku- případech využívám právě zkušenosti z řecko-
bezpečný. Když proti vám stojí zápasník, víte že ze- bem nenastoupil ale souvisí také se změnami pravi- římských zápasů. Neřekl bych, že technikám z toho-
předu budou přicházet údery a kopy, které se snaží- del MMA, konkrétně pro amatérská mistrovství to stylu dávám v MMA přednost, ale mnohdy  z ně-
te vykrýt. Jste připraven na to, chránit si měkká mís- Evropy a mistrovství světa. Podle nových pravidel ho musím těžit, protože to situace vyžaduje.

Každý kdo by se chtěl o této disciplíně dozvědět 
více a vyzkoušet si trénink, není nic jednoduššího, 
než dorazit do Fitness Paty, kde jsem 11. října 2016 
otevřel MMA Čáslav a kde také pochopitelně trénu-
ji začínající bojovníky, ale i ty, kteří se chtějí pouze 
odreagovat a nemyslí na velké cíle v tomto odvětví. 
Mohou přijít muži i ženy bez rozdílu věku. Přicházejí 
i lidé, které zajímá například pouze již zmiňovaný 
grappling nebo jiný samostatný druh bojového 
umění.

Rodiče mohou přijít i s dětmi. Trénuje s námi i 
moje devítiletá dcera. Tím chci potvrdit, že při dodr-
žení jistých pravidel a používání chráničů se skuteč-
ně jedná o bezpečný sport. Kdybych o tom nebyl 
přesvědčen, nenechal bych ho provozovat moji ro-
dinu a děti už vůbec ne.

 

Dovolím si tvrdit, že utkání v MMA a v dalších 
bojových stylech doprovází větší pravděpodobnost
vážnějších zranění než při jiných sportech. Jaká byla 
ta Vaše?

JN 
foto: Michal Bílek, archiv www.svoboda.info

„AGRESIVNÍ A BEZMYŠLENKOVITÉ CHOVÁNÍ SE V BOJOVÝCH SPORTECH S ÚSPĚCHEM NESLUČUJE”

Jana ,Johnny’ Bartůněk: 
vicemistr světa - sport jiujutsu +94kg - WSJO 2015, 

mistr evropy - sport ju jutsu +100kg - ISA 2015, 
3x mistr ČR - fighting lowkick +94kg - AKJ 2014, 2015, 2016, 

vicemistr Švédska - zápas, volný styl 130kg - SBF 2001, 
mistr Svealand - zápas, řecko-římsky 130kg - SBF 2000

Jan ,Johnny’ Bartůněk: 
- vicemistr světa - sport jiujutsu +94kg - WSJO 2015, 

- mistr Evropy - sport ju jutsu +100kg - ISA 2015, 
- 3x mistr ČR - fighting lowkick +94kg - AKJ 2014, 2015, 2016, 

- vicemistr Švédska - zápas, volný styl 130kg - SBF 2001, 
- mistr Svealand - zápas, řecko-římsky 130kg - SBF 2000



V posledních měsících roku 
2016 byla v muzeu připravena 
nová expozice s názvem 
Brána do pravěku. Tato 
symbolická brána však bude 
ve skutečnosti otevřena až se 
začátkem nové turistické 
sezóny 2017, protože v 
zimních měsících je budova 
pro veřejnost uzavřena. 
Nová muzejní expozice má 
stručnou, ale živou formou 
u k á z a t  p r a v ě k ý  v ý v o j  
čás lavského  reg ionu  a  
zároveň prezentovat alespoň 
nejdůležitější výsledky nových 
archeologických výzkumů v 
Čáslavi. Na starší nálezy tak 
navážou ukázky nových 
výzkumů, zdůrazňující, že 
nejde jen o důležitý avšak již 
" m r t v ý "  f o n d ,  a l e  ž e  
archeologie je naopak všude 
kolem nás a že je nutno tyto 
památky chránit. Veřejnosti 
jsou nálezy předkládány 
přitažlivou formou, která by 
zároveň umožnila využití 
expozice jako vhodného 
doplňku školní výuky. 
Pokud chce někdo vědět víc, 
najde doplňující texty, většinou 
"příběhy" nálezů, v koších u 
vitrín. Zapojení návštěvníka, 
zvláště dětského, umožní 
interaktivní část, kde si 
návštěvník může zkusit složit 
lidskou kostru, vybavit ji 
milodary nebo si zkusit keltský 
oděv. Součástí expozice je 
také ručně š i tá  repl ika 
keltského ženského oděvu z 
čisté vlny a lnu, šitá ručně a 
doloženými stehy, ozdobená 
výšivkou dle zachovaného 
originálu a s ručně tkaným 
opaskem z ovčí příze barvené 
ručně zlatobýlem a indigem. 
Expozice se snaží vytvořit 
atmosféru evokující dávnou 
minulost, proto jsou na 
panelech k oživení použity 
ilustrativní záběry z oblasti tzv. 
L IV ING HISTORY a  je  
doplněna rekonstrukčními 
prvky, jako je rekonstrukce 
bohatého komorového hrobu z 
doby železné, kterých se v 

Pod patronací města Čáslavi se v místní sportovní Elán Čáslavi. Na druhém místě skončily Hostovlice a 
hale BIOS uskutečnil již 26. ročník futsalového tur- stupně vítězů zkompletoval Rebel H. Brod. 
naje “O pohár města Čáslavi“. Celkem šest týmů bo- Individuální ocenění: Nejlepší hráč turnaje: Pavel 
jovalo o celkové prvenství systémem každého s kaž- Piška (Hostovlice), nejlepší střelec: Tomáš Koten 
dým. Nejlépe si opět vedli hráči družstva Potěhy, (Rebel H. Brod, 7 branek), nejlepší brankář: Zdeněk 
kteří v celém průběhu turnaje neztratili ani jeden Zahradník (Potěhy). Cenu pro nejstaršího hráče 
bod a zcela zaslouženě zvítězili. Byl to jejich třetí ti- turnaje obdržel Drahomír Blažej z družstva Aviatiků 
tul v řadě, což se v historii turnaje předtím povedlo (55 let). Turnaj řídila dvojice rozhodčích Matěj 
pouze dvěma týmům: Rebelu Havlíčkův Brod a AFK Blatný a David Zoufalý. 

Potěhy - Hostovlice 2:0
Potěhy - Rebel H. Brod 2:1
Potěhy - Fanda Team 3:2
Potěhy - Aviatici 5:1
Potěhy - Panthers Čáslav 3:0
Hostovlice - Rebel H. B. 5:0
Hostovlice - Fanda Team 1:5
Hostovlice - Aviatici 8:2
Hostovlice - Panthers Č. 3:2
Rebel H. B. - Fanda Team 5:2
Rebel H. B. - Aviatici 8:0
Rebel H. B. - Panthers Č. 8:4
Fanda Team - Aviatici 1:0
Fanda Team - Panthers Č. 4:6
Aviatici - Panthers Čáslav 3:0

Výsledky turnaje:

POTĚHY ZVÍTĚZILY POTŘETÍ V ŘADĚ

Sestavy jednotlivých týmů:
Potěhy:

Aviatici:
Hostovlice: 

Rebel Havlíčkův Brod: Panthers Čáslav: 

Fanda Team:

Urválek, Josef Urbánek, Jiří Pánek, Zdeněk Cakl, 
 Zdeněk Zahradník (brankář), Jakub Spáčil, Karel Mathes, Luboš Lesák, David Vacek, Tomáš 

Jan Spáčil, Luboš Káňa, Robert Miklian, David Hronek.
Málek, Tomáš Kaprálek.  Dušan Horáček (brankář), Drahomír Blažej, 

Libor Fedorovič (brankář), Evžen Karlík, Pavel Dolejší, Tomáš Karlovský, Dušan Bláha, Petr 
Martin Rezler, Radek Bubák, Dušan Bajo, David Prachovský, Petr Karlík, Stanislav Jakubů, Milan 
Hybler, Pavel Piška, Štěpán Němec. Suchorebský.

 Zdeněk Buchta (brankář), Ladislav Tvrdý (brankář), Roman 
Jakub Hortenský, Pavel Růžička, Karel Truksa, Tomáš Čejka, Vratislav Junek, Pavel Král, Michal Kudláček, 
Koten, Kamil Hásek, Antonín Vrdský. Miroslav Šulc, Václav Nykodým, Roman Blažek, 

 Miroslav Piška (brankář), Milan Tomáš Zedník.                                                         -PR-

Konečná tabulka:               výhra       remíza     prohra skóre                 body

1. Potěhy 5 0 0 15:4 15

2. Hostovlice 3 0 2 17:11   9

3. Rebel Havlíčkův Brod 3 0 2 22:13   9

4. Fanda Team 2 0 3 14:15   6

5. Aviatici 1 0 4 6:22   3

6. Panthers Čáslav 1 0 4 12:21   3

Poznámka: O pořadí na 2.-3.místě a 5.-6.místě rozhodla vzájemná bilance těchto týmů.

Sportovní komise města Čáslav se opět ohlédne do 
sportovní roku 2016, aby ocenila čáslavské sportov-
ce za uplynulé období. Galavečer proběhne 20. dub-
na od 19.00 hodin v Dusíkově divadle a opět jej zpes-
tří významní sportovci a zpěváci České republiky. 
Finanční výtěžek večera půjde na charitativní účely 
pro regionální nadaci Cesta životem bez bariér.

sportovci a jejich trenéři ve dvou kategoriích mlá-  
dež a dospělí. 

Nominace: Nominovaná může být každá spor-
tovkyně a sportovec, kteří mají trvalé bydliště v ka-
tastrálním území města Čáslavi a nebo jsou členy 
čáslavských sportovních oddílů, kroužků, jednot. 
Výsledek nominace bude zpětně potvrzen žadateli.   

Přihlášky: Přihlášku může podat každý čáslav- Jak bylo uvedeno, akci jako tradičně zpestří vý-
ský sportovní klub, oddíl, kroužek nebo jednota a to znamní sportovci a hudební hosté. „Jako hudební-
jak za své členy, ale i za sportovce s trvalým bydliš- ho hosta můžeme v tuto chvíli potvrdit zpěváka Sta-
těm v katastrálním území města Čáslav, kteří závodí nislava Hložka. Vyhlášení sportovci převezmou ce-
za oddíly z jiných měst. Přihlášky můžete posílat nej- ny od olympijského vítěze a mistra Evropy Davida 
později poslední den v měsíci březnu 2017 na e- Svobody. Jednání o účasti dalších osobností stále 
mailovou adresu pro´bíhají,” doplnil jeden z pořadatelů akce Martin 

Vyhlašují se: Během večera budou vyhlašováni Horský. Ten bude také tvořit společně s Aničkou Daň-
nejúspěšnější jednotlivci, družstva, handicapovaní kovou moderátorskou dvojici večera.                    

martinhorsky@email.cz

JN

JN

KRITÉRIA PRO ÚČAST NA VYHLÁŠENÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SPORTOVCŮ ROKU ZA ROK 2016 

FOTBALISTÉ SE BAVILI 
(DOSPĚLÍ I TI MALÍ)

V sobotu 11. února patřil sál hotelu Grand zdejším 
fotbalistům. Zatímco odpolední program byl 
věnován dětem, ve večerních hodinách se ve 
stejných prostorách bavili dospělí čáslavští hráči.
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MUDr.
Martin Novák
ředitel nemocnice

Vážení čtenáři,

velmi nás těší, že se s Vámi můžeme v letošním 
roce opět setkávat. Stejně jako v letech před-
chozích, se budeme snažit přinášet především 
zprávy z nemocnice, nahlédneme na jednotli-
vá oddělení, podělíme se s Vámi o naše  plány 
a seznámíme Vás s novinkami. Věříme, že i dal-
ší informace týkající se zdravotnické či sociální 
tématiky budou pro Vás přínosné a zajímavé.

Na začátku nového roku bývá zvykem ohlédnout se za rokem uplynulým.  I my bilancuje-
me a hodnotíme rok 2016. Prioritou pro nás zůstává náš pacient, jeho důvěra v nás, zajištění 
kvalitní péče a dobrá partnerská komunikace. Ale i my se musíme vyjadřovat strohou řečí čí-
sel. V úvodu se tedy seznamte s několika statistickými údaji, které vypovídají o provozu ne-
mocnice v roce 2016. 

Možná právě teď sedíte ve svém oblíbeném křesle, začetli jste se, ale ruší Vás bolest v zá-
dech. Věřte, že nejste sami. Problémy s pohybovým aparátem u dětí i dospělých v posledních 
letech výrazně narůstají, stávají se jedním z nejčastějších chronických onemocnění, tzv. civili-
začních nemocí. I to je jeden z důvodů, proč Vás dnes zavedeme na naše rehabilitační odděle-
ní.

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

Zpravodaj Městské nemocnice Čáslav Ročník VII. Číslo XIV. Březen 2017

ČÁ VS AL

NE MÁ OK CS NT IS C

Ě E
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Než vstoupíme na rehabilitační 
oddělení,

Návštěva ambulance rehabilitační 
lékařky

Rehabilitační oddělení naší 
nemocnice

Rehabilitace a fyzioterapie nejsou 
synonyma

funkcí. Je nedílnou součástí léčebného procesu. Fyzi- vadami, poruchami pohybového vývoje, bolestí 
oterapie, ergoterapie, léčebná tělesná výchova, ale zad, svalů, kloubů, dechovými obtížemi, 
také logopedie a psychologie se řadí mezi obory lé- poúrazovými stavy, stavy po cévní mozkové příhodě 

vrátíme se o několik desetiletí zpět a nahlédne- čebné rehabilitace. Léčebné postupy a techniky v lé- a dalšími posunuly oddělení na úroveň moderního 
me do historie oboru rehabilitace. Pojem rehabilita- čebné rehabilitaci jsou založeny na spolupráci fyzio- pracoviště. 
ce byl do našeho slovníku zanesen až po 2. světové terapeutů, ergoterapeutů, rehabilitačního lékaře a 
válce. V Americe se tento název začal používat již dalších zdravotnických pracovníků.
během 1. světové války, kdy armáda zajišťovala péči Fyzioterapie je poměrně mladý, ale velmi dyna-
zraněným vojákům. Hledání názvu pro koordinova- Ambulance rehabilitační lékařky MUDr. Aleny mický zdravotnický obor zaměřený na diagnostiku, 
nou pomoc vojákům, kteří se vraceli do civilního Kučerové, primářky oddělení, je pacientům dostup-prevenci a léčbu poruch pohybového aparátu. Vel-
života, se změnilo v diskuzi, jejímž cílem bylo naleze- ná každý všední den po předchozím objednání na mi široké spektrum využívaných metod ovlivňuje 
ní termínu, který by nepředstavoval pro člověka ne- doporučení praktického nebo lékaře specialisty. rovněž funkci vnitřních orgánů a funkce psychické. 
gativní a hanlivý význam (např. mrzák). Náplň reha- Výzkumy a objevy 20. století z oblasti neurologie, 
bilitace byla postupem doby rozšířena i pro civilní neurofyziologie a neuroanatomie  přispěly k novým 
obyvatelstvo a podporována mnoha mezinárodní- fyzioterapeutickým metodám léčby a současné po-
mi programy. době fyzioterapie. Nové poznatky rozvíjejí tento 

Podle definice OSN je ucelená rehabilitace obor nepřetržitě.
„proces, při kterém má koordinované a 
kombinované uplatnění lékařských, sociálních, 
výchovných a pracovních opatření umožnit 
občanům se zdravotními obtížemi pozvednout se na Rozvoj chirurgických oborů byl podnětem ke 
co nejvyšší možnou funkční rovinu a plně se zařadit vzniku rehabilitačního oddělení v 70. letech minulé-
do společnosti“. ho století, stalo se součástí procesu uzdravování 

pacientů po operacích a úrazech. 

Neustálý vývoj oboru, ale i nárůst pacientů 
dospělých i dětských s problémy civilizačních 

Rehabilitace ve zdravotnictví představuje řadu opat- onemocnění, neurologickými, ortopedickými 
ření, která směřují k navrácení či zlepšení tělesných 

tel.: 327 305 170

Statistické údaje roku 2016 
Počet  

událostí 

Počet hospitalizovaných 6 270 

Počet vyšetření v ambulancích 66 918 

Počet operací 1 880 

Počet porodů 440 

Počet laboratorních vyšetření 94 453 

Počet rdg vyšetření 13 812 

Počet CT vyšetření 2 985 

Počet ultrazvukových vyšetření 7 550 

Počet endoskopických vyšetření 1 454 

Počet echokardiografických vyšetření 1 329 

Holterovská monitorace  1 068 

Vodoléčba 4 370 

Elektroléčba 6 280 

Fyzioterapie 9 534 

Počet odběrů – dárci krve 3 089 

Počet převezených pacientů DZS 10 365 
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Zpravodaj Městské nemocnice Čáslav email: sekretariat.reditele@nemcaslav.czwww.nemcaslav.cz tel.: 327 305 170

spavosti,  k posílení imunity, uvolňuje křeče, pozitiv- Bazální stimulace – cílem bazální stimulace je 
ně ovlivňuje činnost štítné žlázy, působí na činnost podpora individuálního vývoje postižených a těžce 
vnitřních orgánů, zlepšuje prokrvení kůže.. nemocných.  Je určena všem nemocným, kteří mají 

Ergoterapie – léčebná metoda, jejímž cílem je narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, 
pomoci pacientovi stát se znovu nezávislým na dru- komunikace a pohybu, např: nemocným v bezvědo-
hých poté, kdy se snížila jeho pohyblivost například mí, po poranění mozku, po cévní mozkové příhodě, 
následkem úrazu. V rámci ergoterapie jde o výcvik s demencí, nemocným s hemiplegickým postižením 
soběstačnosti a nácvik jemné motoriky (úchopové (ochrnutí), dětským i dospělým pacientům s vroze-
schopnosti ruky). Ergoterapie je zaměřena nejen na ným intelektovým a somatickým postižením, senio-
samostatný nácvik cílených činností – osobní hygie- rům.
ny, vaření, psaní, ale také na vytrvalost klienta, zvý- Manuální lymfatická drenáž - lymfoterapeut 
šení jeho odolnosti vůči zátěži, zlepšení koordinace, cíleným jemným a pomalým tlakem aktivuje lymfu a 
vnímání, komunikační schopnosti (nácvik psaní, ře- tím dosáhne odplavení škodlivin z těla ven vylučova-
či, paměťová cvičení a další). V případě potřeby je cím systémem. Lymfatická drenáž zrychluje meta-
terapie prováděna s použitím kompenzačních pomů- bolické procesy, detoxikuje organismus, zkracuje 
cek. dobu léčení výronu kloubů, zlomenin a dalších po-

Měkké techniky – cílené ošetření tzv. měkkých úrazových a pooperačních stavů, zmírňuje otoky 
tkání, tj. kůže, podkoží, svaly a svalové úpony. Fyzio- nohou a celulitidu.
terapeut ovlivňuje na základě diagnostiky stav měk-
kých tkání dotykem několika způsoby, protažením, Lékařka na základě vyšetření a posouzení zdravotní- SM Systém – zdravotní cvičení představuje léč-
hlazením, tlakem nebo řasením. Tyto techniky nelze ho stavu navrhne individuální léčbu, kterou zajišťují bu i prevenci problémů pohybového aparátu. Jedná 
zaměňovat s masáží.fyzioterapeuti. Dále v této odborné ambulanci se o systematickou péči o páteř a pohybový aparát.

Mobilizační techniky – tvoří součást manuální MUDr. Kučerová provádí manipulaci a mobilizaci 
terapie k odstranění kloubních blokád k obnovení kloubů a páteře.
pohyblivosti daného kloubu. Mobilizační techniky 
jsou velmi šetrné. Spočívají v jemných opakujících V současné době je v dětské populaci sledováno 

pod vedením Bc. Pavly Zajícové je k dispozici se pohybech na hranici možného rozsahu pohybu v až 40% dětí školního věku s vadným držením těla. Již 
ambulantním pacientům na pracovištích vodoléčby, kloubu. u předškolních děti zjišťujeme skoliotické držení pá-
elektroléčby a v individuálních cvičebnách, hospita- Indikace – bolestivé stavy pohybového systému, teře, kulatá záda, ploché nohy, bolesti kloubů a osla-
lizovaným pacientům na lůžkových odděleních ne- svalové křeče, svalové napětí, stavy po operacích, bené svalstvo. V dospělosti tyto odchylky vedou čas-
mocnice, zejména chirurgie, interny a geriatrie. které se hojí jizvou, zmenšená kloubní pohyblivost, to k bolestivým degenerativním obtížím.  Naše reha-

kloubní poúrazové a jiné blokády bilitační oddělení nabízí preventivní vyšetření dětí, 
Elektroléčba – fyzikální terapie využívá léčeb- Léčebná tělesná výchova – pod vedením fyzio- včetně doporučení k omezení rizikových faktorů a 

ných účinků elektrických proudů a impulsů na lidský terapeutů provádí pacient cviky individuálně zamě- cvičení.
organismus. Efekt elektroléčby spočívá v ovlivnění řené na problematickou oblast. Postupně je cvičení 
symptomů a dysfunkcí především pohybové sousta- upravováno dle vývoje zdravotního stavu. Doporu-

„Výcvik ke zdraví - toť střídmost v jídle a píle v ná-
vy.  čené je domácí cvičení, které zvyšuje účinky a po-

mahách.“
Indikace elektroléčby – součást léčby interních, stupné vymizení obtíží.

Myšlenka Hippokrata z Kósu byla slavným zakla-
neurologických, ortopedických a dalších onemoc- Indikace - náprava skolios, náprava plochonozí, 

datelem lékařské školy vyslovena přibližně v roce 
nění, která jsou spojena s bolestí. Je aplikována při při bolestech zad, po cévních mozkových příhodách, 

480 př. n. l. Onemocnění pohybového aparátu jsou 
revmatismu, nemocech kloubů, bolestech hlavy, při vadném držení těla, po úrazech, po operacích 

spojována s nezdravým životním stylem, s nárůstem 
bolestech svalů, při léčbě skolióz, po úrazech, při meziobratlových plotének, na posílení celkové kon-

obezity a sníženou pohybovou aktivitou. Víme, že 
artróze, zánětech žil a dalších. dice.

nemoci pohybového aparátu jsou v ČR na druhém 
Vodoléčba – složka rehabilitační terapie zahr- Kineziotaping – způsob regenerační a léčebné 

místě důvodem k pracovní neschopnosti, rovněž i k 
nuje vodní a podvodní masáže, vířivé koupele, per- terapie pohybového systému. Na kůži jsou nalepo-

odchodu do invalidního důchodu. Zaměřme se tedy 
ličkové lázně a hydromasáže. Spojení masáže s da- vány, tzv. tejpy v místě svalového problému. Díky 

na prevenci, tou je maximum přirozeného pohybu, 
nou teplotou vody významně přispívají k uvolnění elasticitě pracují v souladu s měkkými tkáněmi, zvy-

je jednoduchá, nejlepší a bezpečná.
svalstva, prokrvení tkání a jejich regeneraci, ke sti- šuje se krevní oběh a průtok lymfy, současně dochá-
mulaci látkové výměny. zí k úlevě od bolesti.

Indikace – vhodný způsob hydroterapie je účin- Indikace – poúrazové doléčení, chronické pro-
ný při onemocněních pohybového aparátu, po úra- blémy svalových bolestí, vhodné při sportování, 
zech, operacích, poruchách krevního oběhu, alergi- doporučeno při problémech s karpály, při přetížení 
ích, zánětech, problémech dýchacího systému, dále ramenních partií, pažních a předloketních svalů, k ú-
při onemocněních srdce a cév, chronické únavě, ne- levě při výhřezu meziobratlové ploténky atd.

Brzy nabídneme

Nezapomínejme na prevenci v 
dětském věkuTým odborných fyzioterapeutů

Seznamte se s nabídkou našich terapií

Na závěr

Spolupráce praktických lékařů, specialistů  a lékařů nemocnice
Vážení čtenáři,
považujeme za důležité předat Vám tuto informaci. Dne 15. 3. 2017 se sejdou praktičtí lékaři a specialisté regionu s primáři a lékaři všech oddělení Městské 

nemocnice Čáslav. Pokud se ptáte na význam, odpověď je zřejmá ze záměru jednání. Úzká spolupráce praktických lékařů  a specialistů je jedním z nejdůležitěj-
ších aspektů na cestě pacienta celým léčebným procesem. Předávání kvalitních informací o pacientovi, zamezení duplicitních vyšetření, společný plán nej-
vhodnější léčby  jsou prvky dobré týmové spolupráce, jejímž cílem je efektivně a kvalitně léčený pacient. Plánované setkání posílí a upřesní oboustrannou sna-
hu jednajících lékařů o vytvoření nezbytného mezioborového propojení v zájmu pacienta. 
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V lednu roku 2017 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 39 dětí, z 
toho 9 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 14 místních 
občanů. Nebyl uzavřen žádný sňatek.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA BŘEZEN
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Dne 27. března 2017
uplyne 13 let ode dne,
kdy nás navždy opustil

pan

S láskou stále vzpomínají
manželka Jana

a děti Milan, Jana a Václav.

Miloslav Pospíšil

Dne 1. března uplyne 6 let ode dne, 
kdy navždy odešla 

paní

Monika Koláčná
 Stále vzpomínají manžel, synové, 

otec, bratr s rodinou, 
tchýně a ostatní příbuzní. 

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

8. března uplyne 20 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 

naše maminka a babička, 
paní

Marta Kožená
z Dolních Bučic

S láskou a úctou vzpomíná syn Tomáš s rodinou.

Dne 9. března by se dožila 86 let
paní

Marie Formanová

Stále vzpomíná
synovec Oldřich Kašpar.

Dne 4. března 2017 si připomeneme již
desáté smutné výročí,

kdy navždy odešel náš milovaný manžel, 
otec a dědeček

pan

S bolestí v srdci stále vzpomíná
manželka Irena a syn Jaroslav s rodinou.

Jaroslav Ciner
Dne 2. 3. 2017 uplyne 1 rok od úmrtí

pana

Josefa Vebra
z Chotusic

S láskou vzpomínají manželka Alena,
dcery Alena a Ilona a syn Josef s rodinami.

23. února 2017 uplyne 1 rok od chvíle, 
kdy nás opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, 

pan

Antonín Knittich
z Čáslavi.

Stále vzpomínají manželka Anna,
syn Antonín s rodinou, syn Petr s rodinou

V těchto měsících vzpomínáme 44 let od úmrtí mého tatínka 

Bedřicha Tondra 
a 27 let od úmrtí moji maminky 

Františky Tondrové.
z Čáslavi .

Stále vzpomíná dcera s rodinou

Dne 19. března uplyne 5 let ode dne,
kdy navždy odešel pan

Ivan Hybler

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 26. února uplynuly 
4 roky od úmrtí 

pana 

Václava Duška 
z Drobovic

Stále vzpomíná družka Marie

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

8. března uplyne 10 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 

pan

Josef Profous
z Bratčic

S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
synové s rodinami, vnoučata a sestra.
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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

BŘEZEN

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

3. 3. 2017 - VYBARVOVÁNÍ MANDAL

3. 3. 2017 - KLUB INSPIRACE- téma keramika 

5. 3. 2017 - KARNEVAL

11. 3. 2017 - VÝLET DO JUMPPARKU V PRAZE

11. 3. 2017 - MALOVANÉ TENISKY

17. 3. 2017 - TVOŘIVÉ ODPOLEDNE

18. - 19.3.2017 - DÍVČÍ NOC S PŘESPÁNÍM

PŘIHLÁŠKY NA AKCE (včetně táborů) K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI DDM 
OMEZENÉ POČTY MÍST!

Bližší informace o připravených akcích v kanceláři Domu dětí a mládeže 
Čáslav. Jeníkovská 222, nebo na tel. č. 327 311 054, 731 449 131

Pátek - pro děti od 1. tříd - od 15 do 16 hodin - účastnický poplatek 20 Kč. 
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 27. 2. 2017.

Pátek - VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ - pro SŠ a dospělé - od 17.00 hodin. 
Cena: 300 Kč - v keramické dílně – zadní vchod hotelu Grand. Přihlášky 
odevzdávat spolu s poplatkem do 2. 3. 2017.

Neděle - začínáme v 14.00 hodin v sále hotelu Grand - vstupné děti 20 Kč, 
dospělí 40 Kč - čeká na Vás zábavný program,  hry, soutěže, tombola. 

Sobota - pro děti od 6. tříd - hodinové skákání na obřích trampolínách, 
procházka na Staroměstské a Václavské náměstí - účastnický poplatek 250 Kč 
(jízdné vlak, jízdné metro, vstupné do jumpparku) - sraz v 8.30 hodin na vlak. 
nádraží v Čáslavi - návrat v 15.40 hodin tamtéž - přihlášky spolu s poplatkem 
odevzdat do 6. 3. 2017.

Sobota - pro děti od 10 let a dospěláky - zdobení barevných plátěných tenisek -
účastnický poplatek 100 Kč - od 14 do 16.30 hodin - přihlášky spolu s poplat-
kem odevzdat do 6. 3. 2017.

 
Pátek - Drátovaná vajíčka zdobená korálky - pro děti od 2. tříd, v klubovně DDM 
Čáslav - od 15.00 - 17.00 hod. - účastnický poplatek 50 Kč - přihlášky odevzdá-
vat spolu s poplatkem do 10. 3. 2017.

Sobota - Neděle - pro dívky od 3. tříd - aktivity spojené s holčičím paráděním, 
diskotéka - večerní pyžamová párty s pizzou a filmem - od soboty od 16 hodin 
do neděle do 10 hodin - účastnický poplatek je 200 Kč - Přihlášky spolu s po-
platkem odevzdat do 9. 3. 2017 v kanceláři DDM.

od 13. 2. do 12. 3. 2017 - VÝSTAVA 

„GRAFIKA SNŮ A SKUTEČNOSTÍ“

14. 3. 2017 od 17.00 hodin - PŘEDNÁŠKA

Sedlec - příběh podivuhodného místa Kutné Hory

20. 3.  2017 od 17.00 hodin - CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA  

Argentinou s batohem na zádech.

od 28. 3. do 7. 5. 2017 - VÝSTAVA

„KLIMENT ČERMÁK A TI DRUZÍ“

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
Pavel Hlavatý 
Vernisáž výstavy: 13. 2. 2017 v 17 hodin
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

Výstavní síň, Náměstí Jana Žižky z Trocnova 197
Muzejní a vlastivědný spolek “Včela Čáslavská”
ve spolupráci s Městským muzeem a knihovnou Čáslav zve na přednášku  

Přednáší:  PhDr. Aleš Pospíšil z Národního památkového ústavu
vstupné dobrovolné 

v 1. patře knihovny na Kostelním náměstí
Cestovatelská přednáška RNDr. Ivo Šance, CsC. 

Během chvíle se ocitnete v oblasti vodopádů Iguazú na argentinsko-
brazilských hranicích, v Paraguayi, projdete se např. po národních parcích v 
provincii Salta. Poznáte hlavně přírodu, velehory s ledovci a vodopády, solné 
pláně a další krásy Argentiny.

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
 výstava k připomenutí 100. výročí úmrtí 

čáslavského rodáka, archeologa, numismatika, pedagoga a muzeologa
Klimenta Čermáka
Vernisáž výstavy: úterý 28.3. 2017 v 17 hodin
Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin

Foyer divadla -  které akademická malířka 
Kamila Ženatá věnovala Dusíkovu divadlu a Městskému muzeu v Čáslavi.

Neděle 5. března v 15.00
Bombarďák - interaktivní koncert pro děti, jehož autorem je Jirka Jelínek. 
Divadelní abonmá pro děti. Vstupné: 80 Kč

Úterý 7. března v 19.00 - 
Divadelní komedie. Divadelní abonmá pro dospělé. Vstupné: 320, 290, 260 Kč

Středa 15. března v 18.00 / Nová scéna - 

Litva, Lotyšsko a Estonsko nabízejí mnoho krás. Vstupné: 30 Kč

Neděle 19. března v 15.00 - 
Pohádkový příběh dvou sester a spravedlivého Lesního mužíčka. Divadelní 
abonmá pro děti. Vstupné: 80 Kč

Středa 22. března v 19.00 - 
Jedna z nejvýraznějších osobností českého popu a rocku s novým exkluzivním 
koncertním programem pro rok 2017. Vstupné: 390 Kč

Středa 29. března v 19.00 - 
Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední neprobádané oblasti, do poslední 
zakázané zóny, je oslavou ženské sexuality ve vší své složitosti a tajemnosti. 
Divadelní představení není součástí abonmá. 
Vstupné: 350, 320, 290 Kč.

Kamila Ženatá - obrazy Výstava děl,

 - BOMBARĎÁK / koncert 

ROŠÁDA / Divadelní spolek Frída Brno

POBALTSKÉ REPUBLIKY, NÁRODNÍ 
PARK KURSKÁ KOSA, PETROHRAD / H. Kátrová a J. Sejčková

O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI / CziDivadlo Praha

VĚRA ŠPINAROVÁ A ADAM PAVLÍK BAND

MONOLOGY VAGÍNY / Intimní divadlo Bláhové Dáši

KARNEVAL
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KINO MILOŠE FORMANA BŘEZEN
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1. MÍSTO U MOŘE

2. - 3. LOGAN: WOLVERINE

4. - 5. BALERINA

4. - 5. ZLATO

7. - 8. KRUHY

9. ŠÍLENĚ ŠŤASTNÁ

10. - 12. MASARYK

14. - 15. KONG: OSTROV LEBEK

16. ROLING STONES Olé! Olé! Olé!

Po smrti svého staršího bratra Joea (Kyle Chandler) zjišťuje Lee Chandler (Casey 
Affleck) s velkým překvapením, že byl svým bratrem ustanoven jako jediný 
opatrovník synovce Patricka (Lucas Hedges). Lee opouští své současné 
zaměstnání a naplněn obavami se vrací do vesnice Manchester-by-the-Sea, 
aby zde pečoval o temperamentního šestnáctiletého Patricka. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Po porážce X-menů se Wolverine (Hugh Jackman) a Profesor X (Patrick 
Stewart) ukrývají před Nathaniel Essexem a jeho společností, která se snaží 
zabít mutanty a vytvořit z nich zbraně. Wolverine ale začíná ztrácet svoji 
schopnost regenerace a Profesor X začíná projevovat známky Alzheimera. 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec. S pomocí svého 
nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince a vydat se na 
dlouhou cestu do Paříže, kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů a zajímavých 
setkání. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Nikdo nezná pravdu.
Film je natočen podle skutečného příběhu těžebního skandálu Bre-X Mineral 
Corporation na počátku devadesátých let. V hlavní roli skvělý Matthew 
McConaughey.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Kruhy se odehrávají třináct let po událostech předchozího dílu. Příběh o vraž-
dícím filmu je považován jen za hororovou historku, přesto studentku Julii 
zneklidní změna chování jejího přítele Holta, který prý toto video viděl. Přes 
jeho varování se na něj zvědavá dívka podívá. Nepochopitelný sestřih zdánlivě 
nesouvisejících scén korunuje telefonát, ve kterém jí neznámý hlas oznámí, že 
přesně za týden zemře. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Beatrice je upovídaná bájivá lhářka a samozvaná miliardářka, která ráda věří 
tomu, že se zná se všemi důležitými lidmi. Donatella je oproti tomu potetovaná 
zamlklá introvertka, která v sobě skrývá tíživé tajemství. Obě ženy jsou 
pacientkami v moderní, ale střežené psychiatrické klinice a postupně se mezi 
nimi vyvine silné přátelství. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 70 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala ne-
spoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, diplo-
mata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž po-
cházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana Masa-
ryka je dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však skrývají i v jeho 
životě! Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího 
československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do doby těsně 
před druhou světovou válkou. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin neprobádaného, stejně 
krásného jako zrádného, ostrova kdesi v Pacifiku, aniž by měli sebemenší 
tušení, že vstupují na území mytického Konga.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Unikátní dokument z loňského turné legendární kapely ROLLING STONES 
napříč jižní Amerikou. Navštívíme členy kapely v jejich hotelových pokojích, 
odhalíme jejich rituály před vystoupením, nahlédneme do jejich šaten kde 
zazpívají jenom pro nás a budeme sledovat jejich okouzlení specifickými 
jihoamerickými fanoušky.
Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

17. ZAKLADATEL

18. - 19. KRÁSKA A ZVÍŘE 3D

21. JACKIE

22. BÁBA Z LEDU

23. ODYSEA

24. PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY

25. - 26. ŽIVOT

28. - 29. SKRYTÉ ZLO

30. - 31. ÚKRYT V ZOO

Skutečný příběh muže, který byl ztělesněním amerického snu a vybudoval 
nejznámější síť rychlého občerstvení na světě. V roce 1954 dostal Ray Kroc 
(Michael Keaton) objednávku na 6 mixérů na výrobu oblíbených mléčných 
šejků od bratrů McDonaldových, kteří provozovali malou restauraci s 
hamburgery v jižní Kalifornii. Toto neobvykle velké množství ho okamžitě 
zaujalo a rozhodl se, že dodávku vyřídí osobně. Od tohoto momentu se začala 
psát historie obrovského impéria McDonald, do kterého dnes patří 
neuvěřitelných 35.000 poboček po celém světě.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře společnosti Disney, jež je 
ohromující filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů vůbec, 
velkolepým způsobem ožívají příběh a postavy, které diváci znají a zbožňují. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Jackie Kennedy (Natalie Portman) je jednou z nejmladších prvních dam v 
historii. Pro její vřelost, eleganci a vybraný vkus ji brzy obdivují miliony lidí po 
celém světě. Pak přichází okamžik, který všechno změní. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 80 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana 
Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil 
výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra 
Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá 
love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a 
postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Rok 1948. Kapitán Jacques Cousteau si díky vynálezu akvalungu může pořídit 
vysněnou vilu u Středozemního moře. Své syny Philippa a Jeana-Michela 
zasvěcuje do tajů potápění a zázračného světa ticha. Zdánlivé idylické rodinné 
soužití naruší Jacquesova touha po dobrodružství a dobývání nesmírného 
prostoru pod vodní hladinou. Pro ni je ochoten obětovat vše. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 90 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Poté co Anastasia Steeleová na vlastní kůži pocítí, jak temná jsou tajemství 
Christiana Greye, opouští ho. Přese vše, co se mezi nimi stalo, na něj stále 
nemůže zapomenout. Když jí tedy Christian předloží novou smlouvu, nemůže 
odolat a vrací se k muži, kterého miluje. Postupně odhaluje všechna tajemství a 
zjišťuje, že jeho padesát odstínů šedi je temnějších, než si kdy dovedla 
představit. 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Snímek Život vypráví příběh šestičlenné posádky Mezinárodní vesmírné 
stanice, která se ocitá na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů 
lidských dějin: prvního důkazu o existenci mimozemského života na Marsu. Jak 
členové posádky pokračují ve svém výzkumu, mají jimi uplatňované metody 
nezamýšlené následky, a forma života, kterou zkoumají, se ukazuje být 
mnohem inteligentnější, než kdokoliv očekával.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Když tři kamarádi z vysoké školy narazí na hrůzný původ zla, zjistí, že existuje 
jediný způsob, jak se vyhnout této kletbě: nemyslet na ni, nevyslovovat ji. Ale 
jakmile zlo pronikne do vaší hlavy, je to právě to, co všechno řídí. 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Snímek zpracovává příběh manželů Żabińskych, kteří před druhou světovou 
válkou vedli ve Varšavě prosperující zoologickou zahradu. Za války se pak stali 
součástí odboje a v zahradě, zdevastované válečnými akcemi, ukrývali na tři sta 
varšavských židů, většinou uprchlých z městského ghetta. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.
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Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 

– územní odbor Kutná Hora Vás srdečně zve na 

Den otevřených dveří,
který se bude konat

v úterý dne 4. dubna 2017 od 8,00 do 18,00 hodin 

v areálu stanice HZS Čáslav, Vrchovská 2015
Pro návštěvníky je připravena prohlídka stanice HZS, 

prezentace části zásahové techniky HZS 

ze stanice HZS Čáslav a stanice HZS Kutná Hora, 

vybavení profesionálních hasičů.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

plk. Ing. Jiří Pokorný, ředitel územního odboru Kutná Hora

Doučování matematiky,
především pro středoškoláky 

v Čáslavi
mobil:  739 244 604, e-adresa:  

ferovi@centrum.cz

Od nového školního roku vznikne v budově 
obecního úřadu na Štrampouchu nová mateřská 
škola pro 20 dětí. Ke zřízení školky se zastupitelé 
obce Žáky (pod níž spadá i Štrampouch) rozhodli 
poté, co v  minulých letech bezmocně odpovídali na 
žádosti rodičů o pomoc s umístěním dětí do 
okolních mateřských škol. 

„Školky přijímají děti podle stanovených kritérií 
a jedním z nich je vcelku pochopitelně trvalé byd-
liště v obci. Zajistit místo pro zdejší děti někde v o-
kolí, by tedy znamenalo porušení pravidel,“ 
vysvětluje starosta obce Tomáš Neužil a dodává: 
„Jedinou možností rodičů často bylo přehlásit 
trvalé bydliště dítěte k příbuzným do vedlejší vsi. To 
jsme chtěli změnit a mladým rodinám pomoci.“

Prostory pro mateřskou školu vzniknou po 
rekonstrukci, která se právě rozbíhá ve stávající 
téměř nevyužívané budově obecního úřadu. Školka 
dostane k dispozici celé první patro a část přízemí, 
okolní pozemek bude upraven na zahradu s přírodní 
učebnou. Velkou výhodou bude i klidné vesnické 
prostředí, děti budou k vycházkám a hrám využívat i 
další zelené plochy v obci. 

Zápis dětí do Mateřské školy Žáky se uskuteční v 
průběhu května 2017, volná místa budou moci 
využít děti z okolních obcí.

Kontakt pro další informace:
Mgr. Vendula Křivánková,  

vendula.krivankova@centrum.cz, tel.: 604827132

NOVÁ ŠKOLKA NA ŠTRAMPOUCHU UŽ OD ZÁŘÍ 2017
OBEC ŽÁKY

podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pedagogických pracovnících"):
- odborná kvalifikace včetně příslušné praxe
- způsobilost k právním úkonům
- zdravotní způsobilost
- morální a občanská bezúhonnost
- znalost českého jazyka
- znalost školských předpisů a školské problematiky

- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
- doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících, potvrzený posledním zaměstnavatelem
- strukturovaný životopis
- stručnou koncepci Mateřské školy Žáky v maximálním rozsahu 3 stran A4
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců, nebo doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé 
další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění 
pozdějších předpisů
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, ne starší 2 měsíců
- případně potvrzení o dalším absolvovaném vzdělávání v oblasti pedagogiky (Waldorfský seminář,  
Montessori pedagogika, …)

Přihlášku, včetně všech výše uvedených příloh, zašlete nejpozději do 27. 3. 2017 na adresu:
Obec Žáky, Štrampouch 112, 286 01 Čáslav

Ředitel bude jmenován v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 školského zákona, ve znění účinném k 
datu jmenování. 

vyhlašuje konkurzní řízení na funkci

ŘEDITELE/ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽÁKY

K přihlášce přiložte:

 Obálku označte: „Konkurz MŠ Žáky – NEOTVÍRAT“ 
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Nabízíme ubytování v kompletně vybavené 
5 lůžkové chatce v autokempu na Kraskově. 

Vybavení bungalovu:
- dvě ložnice včetně lůžkovin
- zařízená kuchyňka se sporákem
- mikrovlnka
- varná konvice
- lednice
- nádobí

UBYTOVÁNÍ NA KRASKOVĚ

Více informací na www.kemp.cz

Od 1. 4. 2017 přenechám 

ZAVEDENÝ OBCHOD 
S AUTODÍLY 

A PŘÍSLUŠENSTVÍM 

v Čáslavi, 
Jeníkovská ulice. 

Více informací na tel.: 
602 298 263.

Letní angličtina

ANGLICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ČÁSLAV
www.tabor63.webnode.cz 

Zaváděcí ceny a super slevy. 
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Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  
 

ve všech barvách z našeho chovu! 
Stáří 14- 19 týdnů. Cena 149 -180 Kč/ks

Čáslav - u vlakového nádraží 

Informace: Po - Pá  9.00 - 16.00 hod. 
tel. 601576270, 728605840

TETRA  HNĚDÁ A DOMINANT 

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek- cena dle poptávky. 

Prodej:  22. března 2017 v 16 hod. 

PRODEJ   SLEPIČEK

- individuelní výuku AJ pro dospělé a studenty
- výuku AJ pro děti od 3 let a výše
- intenzivní výuku AJ ve skupinách 6 osob dospělých 
  nebo studentů
- doučování v AJ dle školních osnov
- občansko-právní a ekonomické překlady do AJ

Linqua centrum
výuku anglického jazyka 

a poskytuje tyto další služby:

Zahajuje od března 2017 

Mgr. Hana De Paepe, 
Čáslav, Klimenta Čermáka 108
PSČ 286 01
telefon: 569 739 177, 725 893 411, 604 733 480

Cena je stanovena za jednu 
vyučovací hodinu dle vybraného 

studia po dohodě.



www.meucaslav.cz
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Program na březen 2017 FK Čáslav informuje
TURISTIKA FK ČÁSLAV

4. března - sobota - POSÁZAVÍM

11. března - sobota - PŘES BÍLÝ KOPEC 

18. března - sobota - NEJVĚTŠÍ VIGVAM NA SVĚTĚ

25. března - sobota - KOLEM JIHLAVY

 Trasa: Chřenovice - Obrvaň - Ledeč nad 
Sázavou. 10 km. Odjezd vlakem v 7:04 hod., návrat v 16:48 hod. Vedoucím je 
Ing. Zbyněk Němec.

Trasa: Pardubice (Opočinek) - Kokešov - 
Bílý Kopec - Klenovka - Přelouč. 12 km. Odjezd vlakem v 8:49 hod., návrat v 
16:42. Vedoucím je pan Jiří Kučera.

 Trasa: Týnec n. L. - Němčice. 
12 km. Z Němčic autobusem ve 12:51 hod. do Kolína. Odjezd vlakem v 8:49 
hod., návrat v 15:03 hod. Vedoucí je paní Zdeňka Matysová.

 Trasa: Rantířov - Plandry - Hydrálec - 
Jihlava (Staré Stochy). 13 km. Odjezd vlakem v 9:04 hod., návrat v 18:48 hod. 
Vedoucí je paní Zuzana Vohnická. HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

Akce Týden hokeje, pod patronací ČSLH, dopadla nad očekávání výborně. 
V Čáslavi byl zimní stadion otevřen 18. prosince 2016, hokejový klub založen již 
v dubnu 2016. Možná i z tohoto důvodu přišlo 91 dětí! Atmosféra v průběhu 
celé akce byla úžasná. Všichni, nejen děti, se náramně bavili.

Akce byla organizačně zajištěna na vysoké úrovni. Návštěvníci byli navigo-
váni pořadatelskou službou. Na začátku probíhala registrace příchozích, rozdá-
vání dárků a dobrot pro děti. Přivítání, oficiálního úvodu a prezentace se ujal 
Lukáš Grobelný, sekretář družstva mládeže.

Následovalo představení hokejové výstroje jak rodičům, tak dětem. Tuto 
část akce zabezpečil vedoucí mužstva mládeže Milan Močiliak. V průběhu této 
části byl promítán oficiální film k náboru. V rámci prezentace děti hojně vyma-
lovávaly omalovánky. Pak se už sportovalo. Jak na suchu, tak na ledě.

Mimo ledovou plochu byla připravena dvě stanoviště. Slalom s tenisákem 
a střelba na branku s odlehčeným pukem. Po absolvování těchto disciplín se 
děti přesunuly na ledovou plochu, kde je čekalo několik dalších stanovišť.

Samozřejmostí byla výuka bruslení, překládání, vstávání z ledu a podobně. 
K dispozici byla spousta sportovního materiálu a pomůcek. Dětem se věnovali 
všichni trenéři čáslavského klubu a k velké radosti všech dětí i šprýmař, brankář 
A-týmu, Jan Krištof.

Ke konci akce za velkého zájmu všech účastníků proběhla ukázka minihoke-
je a společné foto bylo vyvrcholením celé akce.         TZ

TÝDEN HOKEJE

Domácí Hosté Datum Čas

12.3.2017 10:15

FK Čáslav Kratonohy 19.3.2017 15:00

Živanice FK Čáslav 25.3.2017 15:00

Pardubice B

ROZPIS NEJBLIŽŠÍCH ZÁPASŮ A-TÝMU FK ČÁSLAV

FK Čáslav

ROZPIS NEJBLIŽŠÍCH ZÁPASŮ HC ČÁSLAV
 

Čáslavští hokejisté před svojí fanouškovskou 
základnou na domácí půdě  poslední tři 

utkání  
odehrají

základní části krajské soutěže, které zatím vévodí.

HLEDÁM ŠIKOVNOU PANÍ 
DO ŠICÍ DÍLNY

Kontakt: 774 999 747

Klub Z V VP PP P  Skóre B

1. Hokejový klub Čáslav, z.s. 21 18 0 1 2 140 : 46 55

2. HC Buldoci Neratovice 21 17 0 1 3 150 : 52 52

3. SK Sršni Kutná Hora 20 16 1 0 3 106 : 37 50

4. HC Poděbrady 20 13 2 0 5 103 : 68 43

5. TJ Božetice 21 12 0 0 9 93 : 100 36

6. HK Kralupy nad Vltavou 20 9 1 0 10 77 : 76 29

7. HC Spartak Žebrák 20 9 0 1 10 90 : 95 28

8. TJ Tatran Sedlčany 21 5 3 1 12 78 : 106 22

9. TJ Spartak Příbram 20 6 1 1 12 86 : 110 21

10. HC Cvočkaři Hořovice 20 6 0 0 14 66 : 133 18

11. HC Hvězda Kladno 20 4 2 1 13 69 : 101 17

12. HC Zlonice 20 3 0 4 13 73 : 139 13

13. SK VELC Žilina 20 3 1 1 15 59 : 127 12

HC Čáslav   vs   HC Buldoci Neratovice    

HC Čáslav   vs   HC Cvočkaři Hořovice        

HC Čáslav   vs   SK VELC Žilina                   

26. 2.    17.00

5. 3.    17:00

11. 3.    17:00


