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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 28. 8. 2017 | Městská rada

usnesením č. 315/2017

usnesením č. 325/2017
usnesením č. 316/2017

usnesením č. 317/2017

usnesením č. 318/2017 usnesením č. 326/2017

usnesením č. 319/2017

usnesením č. 327/2017

usnesením č. 320/2017 usnesením č. 328/2017

usnesením č. 321/2017 usnesením č. 329/2017

usnesením č. 322/2017 usnesením č. 330/2017

usnesením č. 323/2017

usnesením č. 324/2017

usnesením č. 331/2017

usnesením č. 332/2017

usnesením č. 333/2017

usnesením č. 334/2017

 vyslovila souhlas s finančním darem pro Základní školu jedná o plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona č. 
Čáslav, Náměstí Jana Žižky z Trocnova 182 od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s   2 3 5 / 2 014 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.  doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit usne-

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr odkoupit 1/2 
2rozsahu „Čáslav - komunikace lokalita Cihelna III“ byly obeslány firmy uvedené pozemku p.č. 1634/5 o výměře 553 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného 

v důvodové zprávě. u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora 
 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého na LV č. 2550 pro obec a katastrální území Čáslav, ve spoluvlastnictví p. M. H., 

2rozsahu „Čáslav, Za Rybníkem - oprava místní komunikace“ byly obeslány firmy bytem Valdice, 50711 za cenu dle znaleckého posudku 150 Kč/m , zpracované-
uvedené v důvodové zprávě. ho p. Vaňátkem dne 30. 6. 2016. 

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého  schválila povolení záboru veřejného prostranství pro 
rozsahu „Provozní řešení areálu Městské nemocnice Čáslav - 1. etapa“ byly reklamní akci pro společnost Magnificora ve dnech 30. 8., 1. 9., 6. 9., 11. 9., 14. 
obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě. 9., 18. 9., 21. 9., 26. 9., 3. 10., 6. 10. 2017 v souladu s obecně závaznou vyhláš-

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého kou č. 3/2010 o místních poplatcích. 
rozsahu „Čáslav - sportovní areál Vodranty - oprava komunikace a ploch“ byly  schválila firmu Janák Karel, D. Bučice, jako zhotovitele 
obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě. opravy přívodu tepla pro Městskou nemocnice Čáslav, dle důvodové zprávy. 

 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého roz-  schválila přidělení bytu zvláštního určení č. 17 v domě  
sahu: „Stavební úpravy bytu č. 1 v domě Jiřího z Poděbrad č.p. 939/6 v Čáslavi“ s pečovatelskou službou, v ul. Gen. Eliáše 1709 v Čáslavi p. S. T., trv. bytem Kluc-
firmu KONVA engineering s.r.o., IČO: 48024601, Chotusice 287, Chotusice. ké Chválovice, na dobu určitou, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo           schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo           
č. 14/2017 mezi Městem Čáslav a firmou Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., č. 172/2016 mezi Městem Čáslav a firmou Realitní a stavební společnosti na 
na realizaci stavby: „Čáslav - oprava ulic Jabloňová, Třešňová, Nad Rezkovcem“. akci „Statické zajištění budovy Dusíkova divadla“. 

 schválila přidělení bytu č. 2 v č. p. 1906 ul. Prokopa  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usne-
Holého, Čáslav a uzavření nájemní smlouvy, v tomto pořadí: 1. L. A., Čáslav,       sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodat objekt 

22. R. Z., Čáslav, 3. J. L., Čáslav za podmínek uvedených v důvodové zprávě. ev.č. 7 na st.p.č. 116 o výměře 61 m  v katastrálním území Kraskov, zapsaný u 
 schválila přidělení bytu č. 3 v č. p. 1684 ul. Potoční, Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim na LV 

Čáslav a uzavření nájemní smlouvy, v tomto pořadí: 1. K. V., Čáslav 2. V. M., č. 342, za cenu dle znaleckého posudku + náklady na realizaci prodeje. Jedná se 
Vrdy, 3. D. B., Čáslav za podmínek uvedených v důvodové zprávě. o plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty dle § 56 odst. 3 zákona            

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslav schválit usne- č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
sení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje směnit část pozemku  schválila vzor dodatku č. 1 včetně Přílohy č. 1 k veřejno-

2p.č. 367/63 o výměře 52 m  v katastrálním území Čáslav, zapsaného u Katastrál- právní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby za rok 2017 
ního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV           č. S-0080/SOC/2017/1, dle důvodové zprávy. 
č. 10001 pro obec a katastrální území Čáslav, ve vlastnictví města Čáslav za  schválila odklad měsíčních splátek kupní ceny bytu      
cenu 36 387 Kč, dle znaleckého posudku Ing. Hájka za pozemek p.č. 367/6 o p. A. K., dle důvodové zprávy. 

2 2výměře 78 m  a pozemek p.č. 2462/2 o výměře 41 m , oba v katastrálním území  schválila změnu Přílohy č. 3/1 ke smlouvě o nájmu te-
Čáslav, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pelných zařízení mezi městem Čáslav a Čáslavskou servisní, s.r.o. ze dne 25. 10. 
pracoviště Kutná Hora na LV č. 2757 pro obec a katastrální území Čáslav, ve 2001, dle důvodové zprávy. 
vlastnictví společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Záluží 1, Litvínov 436  schválila povolení záboru veřejného prostranství pro 
01 za cenu 27 756 Kč dle znaleckého posudku Ing. Hájka. Náklady spojené se účely uspořádání Středověkého divadla Traken na koních ve dnech konání      
směnou pozemků bude hradit každý jednou polovinou. Ve všech případech se 20. 9. - 24. 9. 2017.

Usnesení městské rady ze dne 5. 9. 2017 | Městská rada

usnesením č. 335/2017 usnesením č. 339/2017

usnesením č. 336/2017 

usnesením č. 340/2017

usnesením č. 341 /2017

usnesením č. 337/2017 usnesením č. 342/2017

usnesením č. 343/2017
usnesením č. 338/2017

vzala na vědomí

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout  schválila záměr města v souladu s usnesením ZM          
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usne- č. 13/2009 ze dne 25. 3. 2009 na prodej bytové jednotky v ulici Žitenická 
sením č. … schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017. Rekapitulace: upravené 1277/4, spolu s podílem ve výši 5615/255742 na bytovém domě č.p. 1277, č.p. 
příjmy 248 317,06 tis. Kč, upravené výdaje 262 077,09 tis. Kč, financování plus 1278, č.p. 1279, č.p. 1280 a č.p. 1281 a na pozemcích st.p.č. 1803, 1804, 1805, 
13 760,03 tis. Kč. 1806 a 1807, zapsané na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, katastrálním 

1) zrušila své usnesení č. 53/2017 ze dne 27. 2. 2017   p  r acovišti Kutná Hora na LV 12216 pro obec a katastrální území Čáslav, za cenu 
z důvodu uvedeného v důvodové zprávě, a 2) schválila uzavření smlouvy  v e   vý š i  s ta n o vené znaleckým posudkem + náklady na realizaci prodeje p. J. H. 
o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k do-  schválila zábor části veřejného prostranství v parku      
dávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120060698 mezi Městem Čáslav a ČEZ u Podměstského rybníku dne 21. 9. - 22. 9. 2017 na akci SLACKLINE DEN, dle 
Distribuce, a.s., Plzeň Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň na realizaci přeložky důvodové zprávy. 
stávajícího kabelového vedení NN a VN umístěného na mostě v ul. Pražská,  schválila firmu INPRO Čáslav s.r.o., jako dodavatele      
Čáslav. 1 ks osobního vozu, dle důvodové zprávy. 

 schválila smlouvu o souhlasu se stavbou, s provedením  schválila dohodu o převodu práv a povinností vyplýva-
stavby a jejím provozováním na pozemku p.č. 3/5, zapsaném na LV č. 10042, jících z Opční smlouvy a nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě č.p. 1697 v Jení-
pro obec a k.ú. Žáky u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pra- kovské ulici v Čáslavi mezi p. M. V., zastoupeným na základě plné moci p. J. H. a 
covišti Kutná Hora pro společnost Droinvest s.r.o. se sídlem Makovského 1177, panem J. P. 
163 01 Praha 6, v rámci stavby „Vodovodní přípojka pro čp. 3 v Žákách".  schválila zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na stavební práce „Rekonstrukce hotelu Grand - ubytovací část“ s tím, že výběr 
pozemku p.č. 189 zapsaném na LV 10001 pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního dodavatele bude proveden formou zjednodušeného podlimitního řízení dle    
úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora, pro oprávně- § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
ného: společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,  zadávací dokumentaci Optimalizace provozu energohospo-
Teplická 874/8, IČ: 24729035, úplatně ve výši cca 7 600 Kč + platná sazba DPH, dářství Městské nemocnice Čáslav, v režimu nadlimitní veřejné zakázky v otev-
kdy předpokládaná výměra věcného břemene je 76 bm. řeném zadávacím řízení. 
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Vážení čtenáři Čáslavských novin, milí Čáslavá-
ci. Naše město je bezesporu krásným místem pro 
život, v němž jsou všechny součásti organicky 
propojeny - ať již hovoříme o bydlení, možnostech 
trávení volného času nebo blízkosti tolik potřebné 
přírody. Vždyť stačí několik minut pěší chůze a 
historické centrum města se promění v příjemný a 
uklidňující lesopark, kde můžeme - obklopeni zelení 
- relaxovat, sportovat, přemýšlet. Jen několik minut 
pěší chůze od centra najdeme nádraží, školy, 
zdravotnická zařízení... Ano, Čáslav je město, kde je 
možné dobře žít. 

v salonku znovuotevřené re-
staurace hotelu Grand na Žižkově náměstí, kde bu-
de od října každou první středu v měsíci mezi 15. a 
16. hodinou 

například na webových stránkách města. Jakékoliv Součástí užšího vedení města jsem již čtvrté vo-
názory či připomínky přivítáme také přímo na měst- lební období a budu-li hovořit sám za sebe, mohu 
ském úřadu, ať již na jednotlivých odborech nebo konstatovat, že jsem se vždy snažil pracovat tak, aby 
na jeho vedení. to městu přinášelo další rozvoj a jeho obyvatelům 

Zaznamenali jsem také, jak již bylo uvedeno, ur- zlepšování životních podmínek. Stejně tak se cho-
čitou nespokojenost s množstvím informací, ply- vají i další zastupitelé, jejichž práci bych rád ocenil a 
noucích z vedení města směrem k jeho obyvatelům. vyzdvihl, ale i mnozí obyvatelé města, kteří žádnou  
V této chvíli si dovolím upozornit na některé změny, z těchto funkcí nezastávají. Není jim ale lhostejný o-
které město v poslední době podniklo právě pro sud našeho města a nenechávají se pouze unášet na 
zvýšení informovanosti občanů o dění okolo nás. vlnách, s jejichž směrem a silou jsou i nejsou spoko-
Začněme například právě u Čáslavských novin. jeni. Ve městě žije mnoho lidí, kteří se o jeho vývoj 
Přibližně před dvěma lety bylo rozhodnuto o změně aktivně zajímají, a za to jim patří velký dík - ať již se 
jejich distribuce tak, aby měl každý z obyvatel města účastní úklidu v okolí svého bydliště, upozorní na 
možnost získat potřebné zprávy až domů. Místo problémy v určité části města nebo se aktivně 
prodeje jsou nyní distribuovány přímo do schránek zúčastní jednání zastupitelstva svoji připomínkou 
zdejších domácností. Pro případ, kdy dojde k chybě nebo žádostí. 
v doručování, což v takovém objemu zásilek není Čáslav je desetitisícové město, nejedná se tedy 
možné zcela vyloučit, distribuuje město určitou část o vesnici s několika domy, kde si všichni tak říkaje 
nákladu také do prodejen ve městě, do informační- „vidí do talíře“. V takovém prostředí je pro dobrou 
ho střediska a malá část zůstává k vyzvednutí také informovanost občanů nezbytný oboustranný ak-
přímo v redakci Čáslavských novin. Mimo to jsou tivní přístup, který se ze strany vedení města poku-
noviny on-line také na webových stránkách města. síme podpořit novou plánovanou aktivitou... 

Mimo Čáslavských novin v tištěné i elektronické 
podobě město aktivně využívá facebookový profil, 
kde je možné informovat občany mnohem opera-
tivněji, či oficiální webové stránky. 

Výše popsané zdroje se týkají jak „úředních“ zá-
ležitostí, tak i obecného dění ve městě. Pokud by-
chom se chtěli zaměřit na otázky, zabývající se na-
příklad hospodařením města s nemovitým ma-
jetkem a podobně, jsou tato témata projednávána 
na veřejném zasedání městského zastupitelstva, Mnozí lidé považují cestu na úřad za nepříjem-
kam mají přístup všichni občané a jež se ale, bohu- nou záležitost. Kanceláře jsou pro ně prostředím, 
žel, odehrávají téměř bez jejich zájmu. Pozvánky na kde se necítí dobře, ztrácejí pocit neformálnosti, 
tato zasedání i jejich plánovaný program přitom který je pro debaty o dění ve městě tolik potřebný. 

Přesto se v poslední době objevují negativní jsou vždy jeden týden před jejich konáním vyvěšeny Proto jsme se rozhodli nabídnout místním obyvate-
názory na jeho chod a někteří občané projevují na úřední desce a na vývěskách ve městě. lům novou možnost setkávání se se zástupci vedení 
nespokojenost se - z jejich pohledu - malou infor- Dalším momentem je informovanost konkrét- města prostřednictvím „starostovny“.  
movaností obyvatel o dění ve městě. Před takovými ních obyvatel určité lokality města o akcích, které se Máte problémy, starosti nebo připomínky, 
pocity samozřejmě nechceme zavírat oči, a proto dotýkají přímo jejich části města. Jde o rekonstruk- týkající se chodu města? Chtěli byste se zeptat na 
nejen já, jako starosta města, ale i celé vedení Čás- ce vozovek, chodníků, opravy inženýrských sítí a tak určitou záležitost, zjistit podrobnosti o akci, která se 
lavi, včetně každého jednoho z jedenadvaceti zvo- podobně. Příkladem může být v současné době do- vás hlouběji dotýká? Nestačí vám informace, 
lených zastupitelů, chceme komunikovat s každým  končovaná rekonstrukce Tyršovy ulice. Tady, stejně přinášené prostřednictvím sdělovacích médií nebo 
z občanů, který přijde a bude si přát vyslovit svůj ná- jako v ostatních podobných případech před zaháje- máte pochybnosti o správnosti některého z kroků 
zor, svěřit se se svojí starostí a problémem. Není ním samotných prací probíhalo zákonem dané sta- zastupitelstva nebo městské rady? Možná ano, ale 
samozřejmě v silách našich ani jakéhokoliv jiného vební řízení, jehož účastníky byli kromě města také cesta na úřad nebo veřejné vystoupení na zasedání 
vedení vyhovět všem přáním a představám každé- všichni vlastníci přilehlých parcel. Každý tedy má zastupitelstva pro vás není příjemná představa. 
ho z nás. Někdy v tom mohou zabránit legislativní možnost získat potřebné informace, zúčastnit se Potom je zde ještě jedna možnost - neformální set-
normy, jindy finanční náročnost. Jisté ale je, že po- jednání, vyslovit svůj názor. V některých případech kání se starostou, případně místostarostou města 
kud je to jen trochu možné, snažíme se rozhodovat jsou účastníci řízení oslovováni přímo a jednotlivě, na „neutrální půdě“ 
tak, aby naše kroky vždy vedly k dobrému cíli. Někdy pokud se ale jedná o tak rozsáhlé území, jako je 
je cesta přímá, jindy se klikatí vlivem nepředvídatel- třeba právě Tyršova ulice, ukládá zákon informovat 
ných okolností nebo i omylů. I to se může stát, účastníky řízení o jeho zahájení prostřednictvím otevřena „Starostovna“. Přijďte se 
nejdůležitější je ale vůle vytrvat a případné nedo- oznámení, zveřejněného na úřední desce. Zájmem zeptat, pohovořit, informovat, připomenout. 
statky odstranit. o dění kolem sebe a případně i aktivním zapojením Přijďte se zajímat o svoje město. Budu se na vás 

Vedení města není jednoduchou záležitostí. do jeho chodu můžeme každý z nás předejít nepří- těšit.
Proto zde pracuje více než dvacetičlenný tým zastu- jemným překvapením v závěru akce, kterou třeba i 
pitelů, na které se mohou občané obracet se svými delší dobu pouze sledujeme. Reagovat mohou 
dotazy. Kontakty na každého z nich najdou zájemci nejen zastupitelé, ale skutečně každý z nás.    

SLOVO STAROSTY MĚSTA

„STAROSTOVNA“ 
V GRANDU
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Dědeček před válkou dělal v Čáslavi starostou - snadsázkou s časovým přesahem navazuje na 
aktivitu ve městě, děda dělal profesora na učitelském ústavu a léta už čáslavská rodina patří 
doměsta. 
Sám Spáčil - narodil se v Čáslavi, vystudoval gymnázium, potom studia v Praze

co se líbí v Čáslavi? líbí se mi, jak se tady všechno rovnoměrně rozvíjí, jak se dbá na sociální 
sféru, obslužnost, jak radnice spolupracuje s nemocnicí, je to výjimka, kdy město takhle dobře 
vychází s takovýmto zařízením. 

Bude mít v zastupku rok - v podstatě přesně - nějaký plán, který by byl z atu dobu 
realizovatelný: 
zajíá mě samozřejmě zdravotnictví, protože ten přístup k nemocnici má málokteré město, jako v 
Čáslavi? 

hodilo se to, že Dr. Špaček se také zabýval stejnou oblastí, proto bych na jeho práci v této 
oblasti rád navázal, ačkoliv je to už jen opravdu krátká doba. Vždy kandidoval za ČSSD.

byl v minulém období v zastupitelstvu, viděl, že práce je dobře organizovaná, vše bylo 
připraveno, schůze probíhaly čistě, vše bylo jasně předloženo. Zasedání probíhala v klidném a 
tvůrčím duchu, který je pro město vždy přínosem - vše jde snadněji. 
Byl jsem zastupitelem v Kutné Hoře dvě období za sebou - vůbec se nic nedojednalo. 

co ve městě teď? 
budu se muset seznámit s prioritami současného zasutpitelstva, ale opět musím zdůraznit, že 
je pro mně z profesního pohledu nejbližší zdravotnictví, protože poměry pro malé nemocnice se 
neustále přiostřují a je potřeba, aby město za svojí nemocnicí stálo. 

studium na gymnáziu, teď máme po 40 letech setkání, dokonce přijsou profesor Šach, 
profesorka Kratochvílová, Gladková, Sejček - všichni přijedou. Téměř všichni spolužáci se 
ozvali, 
Původně jsem o profesi lékaře neuvažoval a připravoval jsem se ke studiu na konzervatoři. 
Pocházím z hudebně založené rodiny, maminka dokonce učila v místní hudební škole. Celá 
rodina byla muzikantská. Jen bratr mého dědy byl primářem interního ddělení na Bulovcev 
Praze. 
Z gymplu na fakultu dětského lékařství do Prahy, ale vždy mě lákala spíše praktické záležitosti, 
ale dětské lékařství je hodně teoretický obor, zvítězila tedy chirurgie. Po ukončení školy jsem 
samozřejmě chtěl jít pracovat do Čáslavi, ale tady tehdy nebylo místo, které jsem i s bydlením 
dostal v Kutné HOře, kde jsem nakonec byl do roku 1994 a posledních šest let jsem tam 
pracoval na pozici zástupce primáře. 
V roce 1994 bylo vypsáno výběrové řízení na primáře chirurgického oddělení nemocnice v 
Čáslavi, které se mi podařilo získat. 
Od roku 94 se vývoj nedá ani popsat. Vše se dělalo za chodu nemocnice a při vynikající 
spolupráci jednotlivých oddělení. Myslím si, že se všechno podařilo. 

PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO ZASTUPITELE - MUDr. JANA SPÁČILA
Do příštích komunálních voleb zbývá téměř přesně 
jeden rok - a přesně tak dlouhé období bude v čás-
lavském městském zastupitelstvu patřit mandát 
novému zastupiteli, doktoru Janu Spáčilovi. Ten na-
stoupil jako první náhradník, zvolený z kandidátky 
České strany sociálně demokratické. Zaplní tak 
uvolněné místo, které ke konci prázdnin opustil 
doktor Josef Špaček. 

tě, bude to (již jen s ohledem na moji profesi) samo-
zřejmě oblast zdravotnictví a sociálních služeb. 
Ostatně i můj předchůdce na postu zastupitele, 
doktor Josef Špaček, se věnoval právě této proble-
matice,“ vysvětlil nový zastupitel našeho města, 
který na Čáslavi obdivuje kromě jiného její rovno-
měrný rozvoj, ať již se jedná o sociální oblast, ob-
služnost, výstavbu nových objektů a tak dále. 

Doktor Jan Spáčil - ačkoliv nyní nastupuje do po- „Velmi si cením vynikající spolupráce města se 
věstného rozjetého vlaku - není v komunální poli- zdejší nemocnicí. Uvědomuji si, že takto dobré vzta-
tice žádným nováčkem. V čáslavském městském za- hy rozhodně nejsou v mnoha městech standardem. 
stupitelstvu zasedal již v minulém volebním období Podporu vedení města v tomto ohledu vnímám jako 
a před lety, v době, kdy žil v Kutné Hoře, se tímto velmi důležitou až nezbytnou, zvláště v současné si-
způsobem podílel i na jejím  vedení, a to plných šest tuaci, která pro menší nemocnice není příznivá,“ 
let. Nyní se - prozatím alespoň na jeden rok - do ve- doplnil doktor Spáčil, který věří, že rozvoj nemoc-
řejného života vrací. Jaké má plány a na jakou oblast nice bude pokračovat i nadále. Vždyť jeho samot-
života ve městě se chce zaměřit? ného sem životní osudy zavály již v roce 1994, a tak 

„Jeden rok je skutečně velmi krátká doba na zá- by mohl o postupných proměnách tohoto zdravot-
sadnější akce nebo projekty,“ konstatoval MUDr. nického zařízení hovořit celé hodiny...
Jan Spáčil. „Prozatím nemám ani přesnou předsta- Doktor Jan Spáčil, ačkoliv část svého života pro-
vu o současném fungování městského zastupitel- žil mimo město, je čáslavským rodákem. (Jeho děda 
stva, protože každé volební období je jiné a stejně dokonce v předválečném období zastával funkci o tento post se úspěšně ucházel (a zastává jej do-
tak i práce v minulém zastupitelstvu, jehož jsem byl starosty Čáslavi). Po studiu na místním gymnáziu dnes). Vrátil se tak nejen profesně do svého rod-
členem, se pravděpodobně od té současné v urči- zamířil Jan Spáčil do Prahy, kde studoval na fakultě ného města. 
tých rysech liší. Pokud se ale mohu ohlédnout, vím, dětského lékařství. Stále jej však lákala chirurgie,     MUDr. Jan Spáčil složil na zářijovém zasedání 
že se vždy jednalo o konstruktivní a příjemné pro- u které nakonec také profesně zakotvil. Nejprve na městského zastupitelstva slib zastupitele a oficiálně 
středí, které výrazně přispívalo k rozvoji našeho několik let v Kutné Hoře a v roce 1994, kdy bylo        se tak ujal své nové funkce ve vedení města. 
města. Věřím, že tomu tak je i nyní. Jestliže bych se v čáslavské nemocnici vyhlášeno výběrové řízení na Zároveň byl v tajné volbě zvolen dalším členem 
měl orientovat na některou z oblastí života ve měs- primáře zdejšího chirurgického oddělení, neváhal a městské rady                                                               zn

Městský úřad Čáslav oznamuje občanům, že u příležitosti
státního svátku

položí představitelé města a Základny taktického letectva
Čáslav věnce k památníku obětí

Vzpomínka se bude konat

v parku u budovy Gymnázia v Čáslavi, Mahenova  ul.
Vystoupí žáci Základní umělecké školy v Čáslavi.

Zváni jsou všichni, kteří chtějí tento významný den našich
novodobých dějin důstojně uctít.

                                      Ing. Jaromír Strnad, starosta města

Dne vzniku samostatného 
Československého státu

25. října 2017 ve 13.00 hod.

OZNÁMENÍ

DALŠÍ KOMUNIKACE SE DOČKAJÍ PROMĚNY
V tomto roce, stejně jako v letech minulých, prošly 
mnohé komunikace ve městě rekonstrukcí - ať již se 
jednalo o chodníky nebo vozovky. I nyní se město 
připravuje na podobné zásahy v jeho dalších čás-
tech. Potvrdil to i starosta města, inženýr Strnad.

kontejnerové stání,“ potvrdil starosta města plány 
vedení Čáslavi do blízké budoucnosti. 

„Kromě uvedené opravy Žitenické ulice pokra-
čujeme v přípravách vybudování nové komunikace 
v lokalitě Cihelna III. na Čeplově, kde noví majitelé 

„Nedávno dokončená rekonstrukce a rozšíření stavebních pozemků již zahajují výstavbu rodinných 
parkoviště v Žitenické ulici tamní obyvatele a zvláš- domů,“ podotkl dále starosta města. 
tě motoristy potěšila. Zároveň ale vyvstala potřeba Dalšího zásahu se dočká také ulice Za Rybní-
pokračovat v započatých úpravách této lokality, a to kem. V současné době plánovaná část rekonstrukce 
navazujícím úsekem Žitenické ulice (mezi „starými této komunikace, lemující na straně Čeplova Pod-
bytovkami“). Také zde je povrch vozovky v žalost- městský rybník, se bude týkat povrchu vozovky. 
ném stavu, a proto se vedení města nyní snaží zajis- Opravy se také dočká komunikace ve sportovním 
tit nápravu. V současné době již pracujeme na pří- areálu ve Vodrantech, kde v poslední době dochá-
pravě projektové dokumentace. Budeme se snažit zelo k výkopovým pracím a její povrch je tak výrazně 
vybudovat i několik parkovacích míst, případně poškozen.                                                                    zn

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ AREÁLU NEMOCNICE
V příštím roce má podle slov starosty města, inže-
nýra Jaromíra Strnada, dojít k dalšímu posunu v 
řešení neutěšeného stavu komunikací v areálu 
městské nemocnice. 

livých budov v areálu a jejich zařízení, přijde 
nyní na řadu také jejich okolí, včetně 
obslužných komunikací.                       

                                                                   
Projekt, nazvaný Provozní řešení 

areálu nemocnice, by měl v první etapě 
řešit situaci ve „spodní“ části areálu, te-
dy v jeho sousedství s ulicí Filipovskou. 
„Je nezbytné vyřešit například osvětlení 
v této části areálu,“ konstatoval inženýr 
Strnad, který doplnil, že nadcházející fá-
ze úprav v těchto prostorech by měla za-
hrnovat také opravu oplocení na jihový-
chodní straně, tedy směrem ke Kauf-
landu. 

Po předchozích rozsáhlých změ-
nách, které se týkaly hlavně jednot-

zn

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV SDĚLUJE 
OBČANŮM, 

ŽE DOŠLO K ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTI 
HRADIT POPLATKY A PLATBY

PŘÍMO NA MÍSTĚ 
PROSTŘEDNICTVÍM PLATEBNÍCH 

TERMINÁLŮ

Tuto možnost mohli v minulosti občané využít 
pouze na odboru financí  MěÚ, avšak nyní je 

možné tímto způsobem zaplatit také na odboru 
dopravy i odboru vnitřních věcí (vydávání OP a 
CP). Na všech terminálech je možné zaplatit i 

další poplatky, stanovené jinými odbory úřadu. 
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První chmel se v Čáslavi začal pěstovat již před 
rokem 1950, kdy byla postavena první chmelnice. 
Tradice, díky níž se čáslavský chmel dostává do celé-
ho světa, je dodržována dodnes. Posledních téměř 
deset let se o čáslavskou chmelnici stará Jaroslav 
Poskočil, který ji znovu oživil a dostal do stavu, kdy 
je schopna vyprodukovat až 36 tun chmele. 

by nám trval více než měsíc.” 
Podle Jaroslava Poskočila byl nejúspěšnější rok 

2016, kdy byla chmelnice podle jeho slov zcela zapl-
něna plodnou výsadbou. Za dvacet dní bylo na cel-
kem patnácti hektarech sklizeno 36 tun chmele, z 
toho 30 tun odrůdy Sládek a 6 tun Žateckého polo-
raného červeňáku. 

„Chmelnici jsem si vzal na starosti v roce 2008 a Jaroslav Poskočil dále pohovořil o letošní sezó-
další rok jsme začali s její obnovou. V roce 2010 ně: „Oproti loňsku to vypadá, že letošní chmel má o 
jsme začali postupně vysazovat chmel nový. První něco horší alfa hořké látky, které ovlivňují hořkost 
roky se tedy nesly ve znamení snahy o znovu obno- piva, ale jsou to zatím pouze předběžné odhady. 
vení stabilní sklizně, která by byla schopna zajistit Zatím sklizeň stále probíhá a konečné výsledky bu-
kladný ekonomický výsledek. Dnes se z výnosů daří deme znát až po jejím úplném ukončení.” 
pokrývat náklady spojené s investicemi do techno- V době uzávěrky říjnového vydání Čáslavských 
logického vybavení.” řekl Jaroslav Poskočil. novin byly známy pouze hrubé odhady výsledků 

Modernizace strojů pro sklizeň chmele se za letošní sklizně. Podrobnější čísla proto přineseme v 
poslední roky dotkla celé česací linky i česací stěny listopadu.
sloužící k očesání hlávek z chmelových rév doprave- Po sklizni, ještě v podzimních měsících čeká 
ných do česacího ústrojí. Inovace a především údrž- chmelnici úklid a dosázení chybějících rostlin. Sáze-
ba strojního zařízení je pro plynulý chod sklizně ne- ní může být odloženo na jaro, ale jak upřesňuje Jaro-
zbytná. Více k tématu pan Poskočil dodává: „Minulý slav Poskočil, pro vzcházení chmele je lepší ho sázet 
rok jsme se museli znovu zaměřit na akumulaci, pro- na podzim. Po zimě přicházejí na řadu jarní práce 
tože jsme zjistili, že nestíháme sušit celou úrodu jako je vláčení chmelnice do roviny, mechanizovaný 
sklizenou přímo z pole. Akumulace je přídavný zá- řez, zavěšování chmelovodů a zavádění chmele. V 
sobník k sušičce, který v případě přeplnění sušičky v létě je chmel ošetřován a čeká na sklizeň.    
sobě uskladňuje čerstvě načesaný chmel a po uvol- Mezi největší odběratele čáslavského chmele 
nění její kapacity ho dále posílá k dosušení.   patří Chmelařství družstvo Žatec, kde jsou sdruženi 

V příštím roce budeme mít novou česačku a pěstitelé chmele z celé České republiky, a přes tuto 
chmelnice se rozšíří o 7 hektarů, které budeme te- společnost putuje chmel do celého světa. Příští rok 
prve sázet. Když si představím, že bychom příští se- má chmelnice novou smlouvu s německou společ-
zónu sklízeli 22 hektarů na staré lince, která zde byla ností, kam bude expedováno pár tun plodiny z nové 
původně, když jsem chmelnici přebíral, celý proces části chmelnice.                JN

                                                                              JN

 

V ZÁŘÍ OPĚT PO ROCE PROBĚHLA SKLIZEŇ ČÁSLAVSKÉHO CHMELE 

Rok Rozloha Odrůda Sládek Odrůda Žatec

2014 10 ha 15,5 t 1,6 t

2015 15 ha 18, 9 t 1, 8 t

2016 15 ha 30 t 6 t 

2017 15 ha

S příchodem měsíce října, respektive ještě o několik málo dní dříve - konkrétně v pátek 
29. září - budou po pravidelné letní přestávce pro veřejnost opět otevřeny městské láz-
ně v areálu Vodranty. Stejně jako v minulých letech, i tentokrát budou mít návštěvníci 
možnost využít nejen samotný plavecký bazén, ale i saunu a páru. Právě prostory sauny 
prošly v minulých týdnech velkou proměnou. 

„Sauna si po letech jejího využívání již vyžádala výměnu veškerého dřevěného vy-
bavení, včetně obložení stěn,“ přiblížila provedené práce jednatelka Čáslavské servisní 
společnosti, inženýrka Jana Hamplová. Novým dřevem vonící sauna je nyní již připrave-
na na své první návštěvníky. 

„Kromě úprav sauny došlo v budově městských lázní také k dalším drobnějším udr-
žovacím pracím, jako je výměna některých dlaždic nebo obkladů a tak dále,“ doplnil dá-
le starosta města, podle jehož názoru je taková péče o zázemí pro sportovce nezbytná. 
Vždyť jsou městské lázně využívány nejen veřejností v běžných hodinách dle harmono-
gramu (viz přiložený rozpis), ale také školami či plaveckým klubem, které bazén využí-
vají při hodinách tělesné výchovy nebo k přípravě na závody. Spolu s úpravami v inte-
riéru lázní došlo také k opravě venkovního schodiště ke vstupu do objektu. Náklady na 
uvedené práce se vyšplhaly k částce dvou set tisíc korun.                                                                                                                                      

zn

MĚSTSKÉ LÁZNĚ SE OPĚT OTEVŘOU VEŘEJNOSTI
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Čáslav je městem, které se každoročně stává cílem 
mnoha turistů. Ti zde hledají hlavně připomínku 
dávné historie regionu, představovanou cennými 
stavebními památkami. Mnohého ale jistě okouzlí i 
moderní podoba města. A právě turisté po svém 
příjezdu do města velmi často navštěvují informační 
středisko, aby zde načerpali inspiraci k dalšímu 
zkoumání Čáslavi i regionu. Ostatně služeb infor-
mačního centra často využívají i místní obyvatelé, 
kterým jsou zde nabízeny například takové služby, 
jako je předprodej vstupenek do divadla, ale i mno-
hé další. Ačkoliv sídlí tato součást rozsáhlé organiza-
ce Městského muzea a knihovny Čáslav v historické 
budově na Žižkově náměstí, její interiér by si jistě za-
sloužil pomyslně přenést do jedenadvacátého sto-
letí. Shodla se na tom také většina zastupitelů měs-
ta, kterým byl návrh na možnou proměnu infocent-
ra předložen. Ostatně podobný názor panuje i          
v mnoha jiných institucích, městech i regionech. 
Příkladem může být Středočeský kraj, který moder-
ní infocentrum zprovoznil v minulých týdnech. 

turní kalendář a další. Může-
me zde získat Informace o 
památkových objektech, 
stravovacích a ubytovacích 
zařízeních, o volných pracov-
ních místech...

Všechny tyto služby jsou 
ale nyní poskytovány za po-
moci zastaralých technologií, 
v interiéru, který už je dávno 
vysloužilý. V současné době 
má informační středisko ne-
vyhovující prostorové řešení, 
což vede i k nepřehlednosti 
tištěných informací.

V této souvislosti se za-
stupitelé dohodli na možné 
investici do modernizace městského informačního zobrazovat přehled aktuálního dění, důležité infor-
centra. Ve spolupráci s interiérovými návrháři ze mace, inzerci. Díky umístění proti vchodovým dve-
společnosti Design Chotěboř byl vytvořen návrh řím bude dobře viditelný i přes zavřené dveře.
funkčního řešení tohoto prostoru. Doufejme, že se všechno podaří podle představ 

Jak by tedy již v poměrně blízké budoucnosti ty- Nově vybavené informační centrum poskytne i nejen návrhářů, ale především dojde ke splnění 
to prostory měly vypadat a proč se vedení města   n o vé zábradlí u vstupu, podlahu, lepší osvětlení. představ o moderním informačním centru 21. sto-
k takové investici rozhodlo? O tom hovořil místosta- Pracovníkům informačního centra zase zlepšení letí pro nás obyvatele i návštěvníky města. Věřme, 
rosta města, magistr Daniel Mikš. osobního prostoru a ergonomického uspořádání že to bude jeden z důvodů proč navštěvovat infor-

„Informační centrum všichni Čáslavané i ná- pracovního prostoru. mační centrum častěji,“ uvedl magistr Daniel Mikš, 
vštěvníci města už roky mohou navštívit na Žižkově Mezi vybavením moderními technologiemi by který pro lepší představu o návrhu moderního inte-
náměstí. Je zde nabídka velkého množství služeb, měl „kralovat“ interaktivní multifunkční panel. Ten riéru předložil také 3D studii, vypracovanou zmi-
mezi něž patří např. vyhledávání autobusového může poskytovat rychle velké množství informací a ňovanou společností Design Chotěboř, která má mi-
spojení, kopírování, internet pro veřejnost, inzerce, jeho úsporný chod umožní, aby byl zapnut celých 24 mo jiné v našem městě dobré jméno již s ohledem 
skenování, laminování, průvodcovská služba, kul- hodin. V nočním provozu může v časové smyčce na návrh interiéru restaurace v hotelu Grand.       zn

MODERNIZACE INFORMAČNÍHO CENTRA

Současná podoba infocentra

Návrh na proměnu infocentra z dílny společnosti Design Chotěboř
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Neplacení výživného představuje nemalé procento 
v souhrnu vymáhaných dluhů, která dlužník i přes 
vykonatelné rozhodnutí soudu nesplnil. Soudní 
exekutor disponuje, kromě jiných nástrojů, také 
možností provést exekuci pozastavením řidičského 
oprávnění. To však jen tehdy, jestliže je v exekuci vy-
máhán nedoplatek výživného. 

Až dosud mohl tento způsob vymáhání výživné-
ho využít soudní exekutor jen v případě, že se jedná 
o nedoplatek výživného na nezletilé dítě. V polovi-
ně srpna letošního roku však prošel senátem po-
změňovací návrh exekučního řádu, který rozšiřuje 
tuto možnost domoci se výživného i zletilým stu-
dentům do 26 let. 

V případech zletilých dětí taková možnost do-
sud nebyla, přičemž tyto studující zletilé děti potře-
bují finanční prostředky a materiální zabezpečení 
pro svůj další rozvoj a výživu stejně jako děti nezle-
tilé. 

Podle důvodové zprávy neexistuje právní dů-
vod, proč by hrozba pozastavení řidičského opráv-
nění povinnému, který neplní svoji vyživovací po-
vinnost, měla být realizována pouze u nezletilých 
dětí a po dosažení zletilosti již nikoliv. Je třeba si u-
vědomit, že v době dosažení zletilosti je dítě často 
na střední škole a finanční jistota platby výživného 
tak může ovlivňovat jeho další rozhodování o pří-
padném dalším studiu. 

Novelou dojde k odstranění nerovnosti mezi 
možností exekutora pozastavovat řidičské oprávně-
ní povinnému při neplnění vyživovací povinnosti    
u nezletilých dětí a po dosažení zletilosti, ovšem za 
předpokladu, že se soustavně studiem připravují na 
své budoucí povolání a nepřekročili 26 let věku. 

Účinnost zákona je navrhována 15 dní po jeho 
vyhlášení; návrh nyní míří k prezidentu republiky a 
lze tak očekávat, že nabude účinnosti ještě do letoš-
ních Vánoc. 

Shrňme, že novela bude mít dopad na již pro-
bíhající exekuční řízení, neboť se exekutorům roz-
šiřuje možnost použití tohoto nástroje.

Závěrem našeho příspěvku zbývá jen několik 
slov o efektivnosti nástroje pozastavení řidičského 
oprávnění - soudní exekutoři toto oprávnění k poza-
stavení řidičského oprávnění vůči neplatičům výživ-
ného využili už ve více než 2200 případech, a není 
nezajímavé, že drtivá většina dlužných částek je 
rychle splacena.

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

Mgr. Bc. Tomáš Flögel

STUDENTŮM DO 26 LET 
SE OTEVÍRÁ EFEKTIVNĚJŠÍ CESTA 
K VYMÁHÁNÍ VÝŽIVNÉHO

SPCCH v ČR, z.s. již 13 let organizuje prezentační akci 
„Týden s Civilkami“, která představuje veřejnosti 
rozsáhlou činnost celorepublikové organizace pro 
osoby postižené civilizačními chorobami. 

- zájezd na zámek Bouzov a do Loštic, zúčastnilo 
se 42 osob, společně nachodily 210 km

- zájezd do Českých Budějovic na „Zemi živitel-
ku“, zúčastnilo se 50 osob, nachodily 300 km

V Okresní organizaci Kutná Hora, která sdružuje - výlet do Zásmuk a Bečvár, kterého se zúčastni-
základní organizace Čáslav, Kutná Hora, Uhlířské Ja- lo 25 osob a společně nachodily 125 km.
novice, Zruč nad Sázavou a Zbýšov jsme v rámci SPCCH v ČR, z.s. tímto děkuje za podporu akcí 
„Týdne s Civilkami“ uspořádali tyto akce: „Rozchodíme to s lesy ČR“ a „Týden s Civilkami“ ge-

- zájezd do Příbrami na Svatou Horu, kterého se nerálnímu partnerovi Lesy ČR, s.p.
zúčastnilo 50 osob, společně nachodily 250 km Za O.O. Kutná Hora Irena Gaálová 

„TÝDEN S CIVILKAMI“ V OKRESE KUTNÁ HORA

Žádosti o finanční příspěvek na obnovu nemovitých -  fotodokumentaci současného stavu, 
kulturních památek z Programu regenerace - předpokládaný rozpočet na připravovanou 
Městských památkových rezervací a Městských pa- akci, v případě akce obnovy většího rozsahu (s cel-
mátkových zón na rok 2018 se podávají do 31. 10. kovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba 
2017 na odbor školství, kultury a památkové péče, doložit propočet nákladů (odhad nákladů projek-
Městský úřad Čáslav, ul. Gen. Eliáše 6, kancelář  t a n ta   n ebo stavební firmy), jinak nebude akce za-
č. 2.09 Mgr. Pavla Obořilová, Irena Holíková. počtena.

- závazné stanovisko / rozhodnutí MěÚ Čáslav, 
odboru vnějších vztahů, k obnově nemovité kultur-
ní památky, 

- stavební povolení/ohlášení udržovacích prací                   
MěÚ, odboru výstavby a regionálního rozvoje,                                                                              

K žádosti je nutné doložit: Podrobné informace o zásadách výše uvedené-
ho dotačního titulu je možné získat na stránkách 
Ministerstva kultury (www.mkcr.cz) nebo na 
Městském úřadu Čáslav, odboru školství, kultury a 
památkové péče, tel.: 327 300 116.

PO

PŘÍSPĚVEK NA OBNOVU NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK 
NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY ČÁSLAV Z PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ NA ROK 2018
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Obecně prospěšná společnost Anima poskytuje 
svoje neocenitelné služby zvláště seniorům, ale 
také mladším lidem, kteří vinou svého zhoršeného 
zdravotního stavu nemohou sami zvládat záležitosti 
běžného života jako je péče o sebe sama, nákupy, 
péči o domácnost či kontakt s úřady. V takovém 
případě je možné požádat o pomoc právě tuto 
organizaci. I její činnost se ale řídí určitými pravidly, 
ať již legislativně zakotvenými či morálními. O 
poslání Animy i novinkách v možnostech poskyto-
vání pečovatelských služeb jsme hovořili s ředitel-
kou této zdejší organizace, magistrou Evou Medko-
vou- tentokrát o denním stacionáři a individuálním 
plánu. 

nesou do stacionáře hodně energie. Myslím si také, vine společenská konverzace a zábava. Některé dá-
že velmi příjemnou změnou je pro naše klienty my zůstanou sedět u kávy a povídají si, jiným klien-
přítomnost stážistů, kteří se jim mohou jednak více tům trvá snídaně déle, ale samozřejmě na ně nikdo 
věnovat a potom také přinášejí jinou energii. Navíc nepospíchá. Potom bývá aktivnější dopolední pro-
(ačkoliv jsou naši klienti ve stále větším stupni gram - například paměťové cvičení založené na luš-
imobility) od jara do podzimu s nimi pečovatelky tění křížovek a tak dále. Nabízíme také fyzické cvi-
vyjíždějí na výlety, například do Poděbrad na čení v křeslech, kdy pečovatelka předcvičuje a kdo 
každoroční výstavu Šikovné ruce našich seniorů, což má zájem, přidá se k ní. Klienti, kteří o cvičení ne-
je výstava ručních prací, na niž sami dodáváme naše mají zájem, samozřejmě cvičit nemusí. Před obě-
výrobky. dem se potom většinou, pokud to počasí dovolí, vy-

Tak jako v pečovatelské službě, i ve stacionáři se  dáváme ven, nyní například do nového altánu. Zde 
v přiměřené formě využívá individuální plán. Vždy je možné tvořit drobné předměty, poslouchat hud-
záleží na tom, co se klient v ten daný den rozhodne bu nebo sledovat okolí. Jedna z pečovatelek je do-
dělat, do jaké aktivity se zapojí a jakou míru podpo- konce zpěvačka, takže dokáže klientům nabídnout i 

„Denní stacionář nemá v systému sociálních ry při tom potřebuje - zda musí mít například slu- takovýto program. Zde opět záleží na individuální 
služeb ani ve městě Čáslavi tak dlouhou tradici, jako chátka na uších, protože i poslech hudby nebo sle- dohodě a rozhodnutí, protože například ne všechny 
například v minulém vydání Čáslavských novin dování televize je poměrně složitý proces. Vždyť  ženy se rády zapojí do ručních prací a není tedy 
zmiňovaná pečovatelská služba. Ráda bych proto jde o komunitu dvanácti lidí, z nichž každý jinak sly- možné jim takovou aktivitu zjednodušeně řečeno 
nyní nabídla krátké ohlédnutí do historie. Začátek ší. Proto to řešíme tím, že máme k dispozici sluchát- nutit. Lidé, kteří jsou pohyblivější, častěji vycházejí 
působení této služby v našem městě se datuje k ob- ka, v nichž si může hlasitost každý nastavit podle na procházky. Někteří klienti vycházejí i sami bez 
dobí, kdy jsme získali pro svoji činnost dům v ulici svých potřeb. Dále je třeba stanovit pravidla i v tom, pečovatelek, což není problém, nikdo zde samozřej-
Svatopluka Čecha. Když stacionář začínal (tehdy se zda například v denním stacionáři bude klient pou- mě není zavřený. Po obědě bývá odpočinek, každý    
mu říkalo Domovinka), měl kapacitu šesti lidí. V prů- žívat chodítko nebo hole, jak bude probíhat hygiena z klientů má možnost využít některé z dvanácti lů-
běhu času byly jeho možnosti navýšeny až na v koupelně, jaké jsou potřeby pomoci při stravová- žek. Kolem jedné hodiny odpoledne se většinou 
dvojnásobek, k čemuž nás vedla skutečnost, že je o ní. Někdy musí ve stacionáři vypomoci také pečova- opět vydáváme ven, na zahradu, do altánu. Zajíma-
tuto službu mezi našimi klienty skutečně velký telky z terénu, ale i ty musí detailně znát individuál- vé je - a já to přičítám jakémusi přetrvávajícímu ná-
zájem. Jde o službu spolufinancovanou státem, ní plán každého z klientů. Pokud dojde k jakékoliv vyku z práce - že kolem druhé hodiny se klienti zač-
městem i klientem, nicméně stacionář využívají ta- byť malé změně, vždy ji probereme na pravidelném nou připravovat na odchod domů.   
ké obyvatelé okolních obcí, přičemž město, jako je- ranním dispečinku, tedy schůzce pracovníků spo- Denní stacionář se dlouhodobě setkává s vel-
ho zřizovatel nepožaduje od okolních obcí žádný lečnosti.“    kým zájmem klientů jak přímo z Čáslavi, tak i z okol-
příspěvek na provoz. (Pokud totiž klient přijíždí za ních obcí. My jsme samozřejmě velmi rádi, že mů-
službou k nám do Čáslavi, není třeba příspěvek po- žeme lidem, kteří naši pomoc potřebují, poskyt-
žadovat. Jestliže by ale pečovatelky dojížděly do „V denním stacionáři jsou pro klienty připrave- nout zázemí pro příjemné trávení času s vědomím, 
okolních obcí, nebylo by již možné vše financovat   n y  různé aktivity, je zde nastaven určitý rámcový že je o ně postaráno a je jim věnována veškerá pot-
z místních zdrojů). denní režim. Většina klientů u nás ráno snídá, to řebná péče. Přispívá to ke klidu jak samotných se-

S postupem času se mění i klientela v denním znamená, že se po svém příjezdu do stacionáře niorů, tak i jejich rodinných příslušníků, což je 
stacionáři, a to tak, že dnes zmiňovanou službu vy- (většinou kolem osmé hodiny) sejdou u snídaně, jedním z důležitých cílů naší společnosti.“ 
užívají hlavně klienti s vysokým stupněm závislosti která se většinou protáhne, protože se přitom roz-                                                                              
na podpoře druhé osoby. Nicméně prostředí v den-
ním stacionáři je samozřejmě plně bezbariérové. 

Klienti využívají ambulantní zařízení pečovatel-
ské služby, které se stacionářem sousedí. Mají tedy 
k dispozici bezbariérovou koupelnu a den zde pro-
bíhá spíše jako den v klubu, než jako den v zařízení 
sociálních služeb. Znamená to, že počáteční obavy  
z toho, zda by byl denní stacionář právě pro ně 
vhodnou volbou a podporou a zda to zde nebude ja-
ko v nemocnici, rozptýlíme ihned při první ná-
vštěvě, kdy si potenciální klienti mohou celé zaří-
zení prohlédnout.

Dalším důležitým momentem je pro klienty 
potřeba vídat známé tváře, proto zde máme stabilní 
personál, tedy dvě paní pečovatelky, které se stří-
dají, respektive jsou střídány pouze v době dovole-
né nebo pracovní neschopnosti.   

Je pravdou, že v poslední době již nejsme 
schopni plně uspokojit všechny žadatele a stává se, 
že máme i lidi na seznamu, kdy čekají na uvolnění 
místa. Klienti přitom nemusí využívat stacionář po 
celý týden, většinou se v tomto přizpůsobují 
potřebám pečujících osob. Máme lidi, kteří dochá-
zejí třeba dvakrát nebo třikrát týdně, případně se ří-
dí podle služeb pečující osoby - pokud například 
pracuje na dvousměnný provoz. Jestliže tedy klient 
nechodí denně, v nevyužité dny můžeme stacionář 
nabídnout zase jiným zájemcům. 

Příjemné jsou zde také návštěvy pana faráře 
Staříka, jehož - byť někdy krátké - návštěvy vždy při-

Má denní stacionář nějaký denní plán nebo se 
vše řídí podle momentální situace?

  zn

ANIMA POMÁHÁ SVÝM KLIENTŮM - DENNÍ STACIONÁŘ

33% STÁT, 27 ÚHRADA KLIENTA A NEJVÍC DOTUJE MĚSTO

 Ale tak, jak to bylo dřív, že pečovatelky 
suplovaly komerční agentury na úklid a na dovážku obědů, to už dnes tak není. Služby, 
které si dnes může člověk koupit - tak zvaně běžně dostupné zdroje - ty nesmí suplovat 
sociální služba. A pokud říkám nesmí, tak tím myslím, že to podléhá kontrole. Chodí 
inspekce na sociální služby, která velmi důkladně zkoumá, jestli se neposkytují služby 
mimo cílovou skupinu, tedy mimo lidi, kteří tu službu skutečně potřebují. Dnes se 
soustředí podpora především do oblasti péče o vlastní osobu, to znamená, ž 
epečovatelky spíš než aby myly okna, což už nedělají, tak pomáhají člověku s hygienou, 
doprovází ho k lékaři, na nákupy a společně s klientem dělají běžný úklid. A to je ten 
rozdíl mezi pečovatelskou a komerční agenturou. Komerční agentura přijde, klient 
ukáže, ona uklidí, klient zaplatí a agentura odejde. Kdežto pečovatelka se snaží toho 
klienta do činnosti vtáhnout, aby stále zůstal pánem své domácnosti on a aby měl pocit, 
že dělá věci tak, jako dřív. Udržuje si svoji nezávislost. A to se lidem nelíbí, říkají si, že 
když si pečovatelku platí, tak ať pracuje. Jenže kouzlo je právě v tom, že pečovatelka 
pomáhá, ale nenahrazuje. Dříve se běžně poskytovala služba třeba velkých čtvrtletních 
úklidů - to je dnes již minulost. Setkáváme se ale s nevolí lidí, kteří tuto službu po nás 
vyžadují. My ale můžeme dát kontakt na prověřenou komerční firmu, zkontaktujeme to, 
pokud člověk tu možnost nemá, ale suplovat jejich činnost nebudeme. Obdobný problém 
je i s donáškou obědů. V Čáslavi je hned několik firem, které zajišťují dovážku obědů, a 
to paradoxně levněji než my. My jsme schopni zkontaktovat tu firmu a pokud člověk 
potřebuje pomoc se servírováním či pomoc při konzumaci, pečovatelka přijde a pomůže. 
Obědy ještě vozíme, ale jen lidem s velkou závislostí, kteří nejsou již schopni ani dojít 
otevřít dveře. Ale do budoucna počítám s tím, že se dovážka obědů zruší zcela. Je to 
velmi náročné na zpracování a podobně. Musíme obědy objednat, administrativně vše 
zpracovat, hlídat jejich odběry, vratky a tak dále. Obědy je třeba rozvést, na to jsou 
potřeba pečovatelky, které by byly mnohem lépe využité u lidí, kteří leží v posteli a 
potřebují pomoc například s hygienou, polohováním a tak dále. My ale potom musíme 
takové požadavky odmítat, protože nemáme čas - rozvážíme obědy a suplujeme 
komerční službu. Už dlouhá léta je ale v povědomí, že obědy vozí pečovatelská služba. 
Sociální služba je odborná služba, která už dnes umí poskytnout podporu i ve stránkách 
intimity, vstupuje citlivě hluboko do soukromí člověka a nemůže suplovat služby, které se 
mohou koupit jinde - často za stejnou i nižší cenu.  
Obědy. hodnotu obědů nemá Anima, ale platba za dovážku obědů jde Animě a když 
propočítáme čas na dovážku, zpracování, amortizaci aut a tak dále, tak se dostáváme 
hluboko pod částku, kterou získáme. Komerční firmy mohou vozit obědy například za 65 
korun a už si neúčtují dovážku. Když si vezmou obědy od nás, přeplatí minimálně dvacet 
korun - lidé mají pocit, že je to spolehlivější, ale i ty firmy jsou spolehlivé , navíc nabízejí 
možnost výběru jídel - 
Základ naší služby se musí odehrávat doma u lidí, u lůžka klienta - jsou to lidé s různým 
stupněm demence, psychickým onemocněním, lidé, kteří mají vysoký stupeň imobility - a 
naše pečovatelky s nimi musí umět komunikovat a manipulovat. Takže pracovní síla, 
která musí naplňovat profesní kritéria, musí mít vzdělání, absolvovat nejrůznější kurzy, 
další profesní vzdělávání, tak má vykonávat svoji profesi a ne suplovat úklidovou službu. 
Když přijímám pečovatelku, tak vítám středoškolské vzdělání, musí mít kvalifikační kurz 
pracovníka v sociálních službách, musí být aktivní řidička a musí zvládat práci minimálně 
s wordem, excelem a pohybovat se v programu. Když toto vše splňuje, pak v prvních 
měsících absolvuje školení pro komunikaci s člověkem s demencí, školení na manipulaci 
s člověkem s imobilitou a pokud zůstane, pokračuje vzděláváním, jak komunikovat 
například s člověkem se schyzofrenií  a tak dále - a potom by měla jít mýt okna?
Vše se to týká - úhrady se týkají všech služeb -  zvyšovaly se úhrady ve všech službách, 
ale i tak se držíme stále na stejném procentním příspěvku. Ono také došlo k navýšení 
příspěvků na péči - sice jen o deset procent, ale došlo. Jsou 4 stupně - první byl 2000, 
pak ho snížili na 800, teď 880. U klientů, kterým poskytujeme takovou službu, že doma 
ještě všechno zvládnou víceméně sami, ale třeba si nedojdou sami na nákup. Potom 
máme mnohem raději službu v té podobě, kdy klienta na nákup doprovodíme. 
Pečovatelka tam s ním chodí a klient si vybírá sám - zůstává v kontaktu s tím, co se nyní 
prodává a tak dále. Pokud potřebuje jen takovéto služby, potom mu na jejich úhradu 
bohatě stačí i příspěvek na péči v prvním stupni. Samozřejmě pokud je jeho závislost již 
vyšší a péče o něj náročnější, kdy se dochází do domácnosti několikrát denně, je to 
finančně náročnější, ale klient již dosahuje na daleko vyšší příspěvek. Druhý stupeň je 
4400 korun, třetí je 8800 a čtvrtý je 13200 korun a to už jsou peníze pro lidi, kteří jsou 
skutečně imobilní. Většinou se jedná o kombinovanou péči rodiny a služby - tam se 
může stát, že doplácí ze svého důchodu. Ale podpora, která člověku umožní zachovat si 
svůj životní standard - ten doprovod k lékaři, na nákup - tak to se pohodlně do toho 
příspěvku vejde. Zdá se, že ta služba je drahá, ale ten příspěvek na péči je schopen ji 
pokrýt. Ostatně z názvu plyne, že se jedná o příspěvek, nikoliv zákonitě plnou úhradu a 
ono to tak je, že si člověk občas musí připlatit. Mnohdy lidé zaměňují příspěvek na péči s 
nějakou dávkou na léky, kompenzační pomůcky, ale ono to tak není, ten příspěvek je 
skutečně určen na sociální péči a je úplně jedno, kdo ji bude poskytovat - zda to bude 
sousedka, blízká osoba nebo instituce. Stát tyto peníze dává na to, abyste si zaplatili 
tuto pomoc. 
Do úvodu: V průběhu 1. pololetí došlo k navýšení úhrad ve všech službách, na což se 
objevily i některé negativní reakce z terénu a ž ecílem tohoto článku je informovat a 
zasvětit je do problematiky realizace systému a financování služeb, změny v sociálních 
službách - dnes lidé mohou doma zůstávat i lidé se stále větší mírou závislosti 

Tento článek se bude věnovat problematice pečovatelské služby a ty následující pak 
odlehčovací službě a dennímu stacionáři. 
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Setkali jsem se s tím, že rejpalové 

Došlo ke změně filozofie pojímání sociálních služeb. Současný názor je takový, že by 
sociální služba měla být až ta poslední z možností, jak člověku pomoci. Je zde v první 
řadě rodina a až poté, kdy člověk vyčerpá všechny ostatní zdroje - tedy není pomoc 
blízkých osob nebo je nedostatečná, protože třeba chodí do práce nebo bydlí daleko - 
sousedská výpomoc moc nefunguje a tek adále...

Denní stacionář nemá v systému sociálních služeb ani ve městě Čáslavi tak dlouhou tradici, jako například 
pečovatelská služba. Ráda bych proto nyní nabídla krátké ohlédnutí do historie. Začátek působení tto 
služby se datuje k období, kdy jsme získali pro svoji činnost dům v ulici Svaotpluka Čecha. Když stacionář 
začínal (tehdy se mu říkalo Domovinka), měl kapacitu šesti lidí. V průběhu času se kapacita navýšila až na 
dvojnásobek, k čemuž nás vedla skutečnost, že je o tuto službu mezi našimi klienty skutečně velký zájem. 
Zároveň bych se ráda zmínila o skutečnosti, že jde o službu spolufinancovanou státem, městem i klientem, 
nicméně stacionář využívají také obyvatelé okolních obcí, přičemž město, jako jeho zřizovatel nepožaduje 
od okolních obcí žádný příspěvek na provoz. Pokud klient přijíždí za službou k nám do Čáslavi, není třeba 
příspěvek požadovat. Jestliže by ale pečovatelky dojížděly do okolních obcí, nebylo by již možné vše 
financovat z místních zdrojů.
Jak běží čas, mění se i klientela v denním stacionáři, takže dnes tuto službu využívají hlavně klienti s 
vysokým stupněm závislosti na podpoře druhé osoby. Nicméně prostředí v denním stacionáři je 
samozřejmě plně bezbariérové, takže to není žádný problém, je tam stabilní personál, tedy dvě paní 
pečovatelky, které se střídají, resp. jsou střídány pouze v době dovolené nebo pracovní neschopnosti. Je 
velmi důležité, aby se klienti setkávali se známými tvářemi. 
Klienti využívají ambulantní zařízení pečovatelské služby, které se stacionářem sousedí, takže mají k 
dispozici bezbariérovou koupelnu a den tam probíhá spíše jako den v klubu, než jako den v zařízení 
sociálních služeb. Znamená to, že počáteční obavy, kdy lidé přemýšlí o tom, zda by byl denní stacionář 
právě pro ně vhodnou volbou a podporou a říkají si, zda to zde nebude jako v nemocnici, tak tyto obavy 
rozptýlíme ihned při první návštěvě, kdy si potenciální klienti mohou celé zařízení prohlédnout. Je 
pravdou, že v poslední době již nejsme schopni plně uspokojit všechny žadatele a stává se, že máme i lidi na 
seznamu, kdy čekají na uvolnění místa. Klienti přitom nemusí využívat stacionář po celý týden, většinou se 
v tomto přizpůsobují potřebám pečujících osob. Máme tedy lidi, kteří docházejí třeba dvakrát nebo třikrát 
týdně, případně se řídí podle služeb pečující osoby - pokud například pracuje na dvousměnný provoz. 
Pokud tedy klient nechodí denně, v nevyužité dny můžeme stacionář nabídnout zase jiným zájemcům. 
Příjemné jsou zde také návštěvy pana faráře staříka, jehož byť někdy krátké, návštěvy vždy přinesou do 
stacionáře hodně energie. Myslím si také, že velmi příjemné jsou pro naše klienty stážisté. za prvé se jim 
mohou více věnovat, je to změna a opět přinášejí určitou jinou energii. Navíc - ačkoliv jsou naši klienti ve 
stále větším stupni imobility - od jara do podzimu s nimi pečovatelky vyjíždějí na výlety, například do 
Poděbrad na každoroční výstavu Šikovné ruce našich seniorů, což je výstava ručních prací, na niž sami 
dodáváme naše výrobky. 

Pečovatelská služba se poskytuje na základě smlouvy s klientem, ale pak je ještě jeden dokument, který je 
velmi důležitý, a to je individuální plán. Na tom se domlouvá sociální pracovnice při sociálním šetření a s 
paní pečovatelkou jej pak precizují podle toho, jak situace v dané domácnosti vypadá a v tom 
individuálním plánu se domluví úplně všechno, protože je nesmírně důležitá transparentní dohoda mezi 
klientem a námi o tom, co se v té domácnosti bude dít. Je domluven čas, rozsah podpory, ale i způsob. To 
znamená, že když se domlouvá například služba na úkony osobní hygieny, tak se do individuálního plánu  
uvede přesně postup koupele, co klient má a nemá rád, co by mu vadilo, jakou míru podpory potřebuje. 
Pokud je například někdo stále ještě schopen se umýt sám, mlže se ho nepříjemně dotknout, když se 
někdo snaží jednat za něj. Tento dokument já považuji za nejdůležitější, který v budoucnu minimalizuje 
jakékoliv neshody na tom, jak měla být služba poskytována. Tento individuální plán se v pravidelných 
termínech kontroluje, zda stále odpovídá, zda není třeb aněco změnit nebo upravit a jestli daná služba 
skutečně přináší klientovi to, co od ní očekává. Návštěvy, kdy paní pečovatelky chodí s tím papírem do 
domácností a baví se s klientem o to, zda je vše tak, jak má být, jsou samozřejmě pro klienty zdarma. není 
to náš výmysl, je to povinnost ze zákona, ačkoliv některým poskytovatelům dělá právě tato stránka jejich 
činnosti určitý problém, což osobně nechápu. Někteří lidé než pochopí, že je to důležité zvláště pro ně, 
berou to jako úřední zbytečnost, ale vždy se ukáže, že to svoje opodstatnění má. Výborné je, když do 
plánování vstoupí (a vždy je zvána) pečující osoba v momentě, kdy se naše služby doplňují. Je velmi 
důležité, abychom se dozvěděli například o zvyklostech klienta, o jeho návycích, přáních, třeba v případě, 
že klient už není schopen sám dobře komunikovat. Je velmi důležité také znát způsoby komunikace - to 
všechno jsou momenty, které následně velmi usnadní naši práci a zvýší klientovu spokojenost. 
Individuální plán je důležitý i proto, abychom se klienta nemuseli neustále a opakovaně na všechno 
vyptávat. Znamená to, že když se vystřídají pečovatelky a jde do domácnosti jiná, tak se tak stane 
samozřejmě po předchozím seznámení, nikdy nepřijde zcela neznámá tvář, ale není možné, aby klient 
znovu opakoval, co si přeje a co ne. Proto každý, kdo vstupuje do domácnosti, je seznámen s individuálním 
plánem do sebemenšího detailu, jako jestli chce klient položit sklenici po pravé nebo levé straně postele, 
protože to je pro lidi, kteří tráví celý den v posteli, nesmírně důležité.

Tak jako v pečovatelské službě, i ve stacionáři se toto v přiměřené formě využívá. Zde už ale více než  u 
pečovatelské služby závisí na tom, co se klient v ten daný den rozhodne dělat, do jaké aktivity se zapojí a 
jakou míru podpory při tom potřebuje. Zda musí mít například sluchátka na uších, protože i poslech hudby 
nebo sledování televize je složitý proces, protože jde o komunitu dvanácti lidí, z nichž každý jinak slyší. 
Proto to řešíme tím, že máme sluchátka, v nichž si může hlasitost každý nastavit podle svých potřeb. Dále je 
třeba nastavit pravidla i v tom, zda například v denním stacionáři bude klient používat chodítko nebo hole, 
jak bude probíhat hygiena v koupelně, jaké jsou potřeby pomoci při stravování - zkrátka je důležité, aby se 
nemusely pečovatelky neustále vyptávat v momentě, kdy se ve stacionáři musí z jakéhokoliv důvodu 
vystřídat. Někdy musí ve stacionáři vypomoci také pečovatelky z terénu, ale i ty musí detailně znát 
individuální plány lidí ze stacionáře. Pokud dojde k jakékoliv byť malé změně, tak ji probereme na 
pravidelném ranním dispečinku, tedy schůzce pracovníků společnosti.    
V denním stacionáři jsou pro klienty připraveny různé aktivity, je zde zajetý denní režim - většina klientů u 
nás ráno snídá, to znamená, že po svém příjezdu do stacionáře (většinou kolem osmé hodiny) se sejdou u 
snídaně, která se většinou protáhne, protože se přitom rozvine společenská konverzace, zábava, některé 
dámy zůstanou sedět u kávy a povídají si, jiným klientům trvá snídaně déle, ale samozřejmě na ně nikdo 
nepospíchá. Potom bývá aktivnější dopolední program - například paměťové cvičení založené na luštění 
křížovek a tak dále. KLienti napříklaad doplňují názvy starších filmů. Nabízíme také fyzické cvičení v 
křeslech, kdy pečovatelka předcvičuje a kdo má zájem, přidá se k ní, kdo cvičit nechce, tak nemusí. Před 
obědem se potom klienti většinou, pokud to počasí dovolí, vydávají ven, nyní například do nového altánu. 
Zde mohou tvořit drobné předměty, poslouchat hudbu nebo sledovat okolí. Jedna z pečovatelek je 
dokonce zpěvačka, takže dokáže klientům nabídnout i takovýto program. Zde opět záleží na individuální 
dohodě a rozhodnutí, protože například ne všechny ženy se rády zapojí do ručních prací a není tedy možné 
jim takovou aktivitu zjednodušeně řečeno nutit. Lidé, kteří jsou pohyblivější, častěji vycházejí na 
procházky. Někteří klienty vycházejí i sami bez pečovatelek, což není problém, nikdo zde samozřejmě není 
zavřen. Po obědě bývá odpočinek, každý z klientů má možnost využít některé z dvanácti lůžek. Kolem 
jedné hodiny odpoledne se většinou opět vydáváme ven, na zahradu, do altánu. Zajímavé je - a já to 
přičítám jakémusi přetrvávajícímu návyku z práce - že kolem druhé hodiny se klienti začnou připravovat na 
odchod domů.   

Ačkoliv dnes již nemá oporu v zákonech, Anima udržuje denní 
stacionář stále  

Jak v denním stacionáři, tak i při poskytování pečovatelských služeb, je využíván tak zvaný individuální 
plán. Co si pod tímto pojmem můžeme představit? 

Pečovatelská služba je poskytována na základě smlouvy s klientem. Dále je zde ale ještě jeden velmi 
důležitý dokument, a to je právě individuální plán. Na něm se klient domlouvá se sociální pracovnicí při 
sociálním šetření. Ta jej s paní pečovatelkou dále precizuje podle toho, jak situace v dané domácnosti 
vypadá. Je třeba jasně stanovit transparentní dohodu mezi společností, poskytující pečovatelské služby, a 
klientem o rozsahu a podobě poskytovaných služeb. Je domluven čas, rozsah podpory, ale i způsob. Pokud 
je například poskytována pomoc při úkonech osobní hygieny, uvede se do plánu přesně postup koupele, 
co klient má a nemá rád, co by mu vadilo, jakou míru podpory potřebuje. Pokud je například někdo stále  
schopen se umýt sám, mohlo by se ho nepříjemně dotknout příliš aktivní jednání pečovatelky...

Individuální plán je nejdůležitějším dokumentem, který minimalizuje jakékoliv neshody v otázce, jak 
měla být služba poskytována. Je třeba jej v pravidelných termínech kontrolovat a podle vývoje situace či 
zdravotního stavu a potřeb klienta upravovat. Návštěvy, kdy paní pečovatelky chodí s tímto dokumentem 
do domácností a hovoří o něm s klientem, jsou samozřejmě zdarma. 

Individuální plán není nic neobvyklého, vychází ze zákona, ačkoliv některým poskytovatelům dělá 
právě tato stránka jejich činnosti určitý problém, což osobně nechápu. Je pravdou, že někteří klienti tuto 
„úřední“ záležitost zpočátku berou jako zbytečnost, ale vždy se ukáže, že svoje opodstatnění má. Výborné 
je, když do plánování vstoupí (a vždy je zvána) pečující osoba v případě, kdy se naše služby doplňují. Je 
velmi důležité, aby se pečovatelky dozvěděly například o zvyklostech klienta, o jeho návycích, přáních, 
zvláště tehdy, kdy klient už není schopen sám dobře komunikovat. 

Individuální plán je důležitý i proto, aby se pečovatelky nemusely klienta neustále a opakovaně na 
všechno vyptávat. Znamená to, že když se vystřídají pečovatelky a jde do domácnosti jiná, stane se tak 
samozřejmě po předchozím seznámení. Nikdy nepřijde zcela neznámá tvář, ale není možné, aby klient 
znovu opakoval, co si přeje a co ne. Proto každý, kdo vstupuje do domácnosti, je seznámen s individuálním 
plánem do sebemenšího detailu, jako jestli chce klient položit sklenici po pravé nebo levé straně postele, 
protože to je pro lidi, kteří tráví celý den v posteli, nesmírně důležité.

Bez individuálního plánu by zkrátka práce pečovatelek byla jen těžko myslitelná a kvalita 
poskytovaných služeb by nemohla dosáhnout ideální úrovně. 

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

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

Přijímací řízení obvykle trvá 3 měsíce. V průběhu řízení jako uchazeč absol-
vujete psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, zdravotní prohlíd-
ku a další personální řízení. Po úspěšném splnění všech prověrek jste přijati do 
služebního poměru na dobu určitou v trvání 3 let. V prvním roce nastoupíte do 
„policejní školy“, kde absolvujete základní odbornou přípravu, která trvá cel-
kem 12 měsíců, z čehož první měsíc se budete jako noví policisté učit manipulo-
vat se zbraní, poté následuje půlroční teoretická část a následně pětiměsíční 
praxe. Během této doby se policisté 3 měsíce zaučují na útvaru 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

ZMATENÝ MUŽ POŠKODIL OSOBNÍ AUTOMOBIL 

ZAPÁLENÝ KOŠ U PŘECHODU V ULICI V BŘÍZKÁCH

Služebna městské policie 
dostala telefonické oznámení o tom, že před obchodním domem Penny market 
neznámý pachatel poškodil automobil. Hlídka na místě vyslýchala svědky, když 
v tom směrem k policii přicházel podezřelý muž. Přišel přímo ke strážníkům,     
u kterých se zastavil. Ti ho požádali o prokázání totožnosti, což bez jakýchkoliv 
námitek učinil. Dotyčný se k činu doznal a ani na jeho racionálním vysvětlení 
situace nebylo zprvu nic neobvyklého. Muž hlídce sdělil, že chtěl pomoci 
kamarádovi, který potřeboval roztlačit. S dobrým úmyslem, pomoci známému 
se tedy opřel do vozu, který ale bohužel nechtěně poškodil. 

Strážníky vedl k automobilu s tím, že se ho mohou sami zeptat, protože 
podle něho pořád sedí ve vozidle. Při příchodu k vozidlu dokonce známého 
vyzýval, aby otevřel. Ve voze však nikdo neseděl a podle svědků tomu nebylo 
jinak ani v inkriminovaný okamžik. 

Muž hovořil souvisle a vliv alkoholu nebo požití drog bylo vyloučeno. 
Údajně nebere ani žádné léky a netrpí psychickou poruchou. Připustil však, že 
minulý den večer mu matka nějaký prášek dala, protože mu nebylo dobře. Jaké 
léky to byly, nevěděl. Bylo zřejmé, že si muž plete realitu s představami.

Na místo byla přivolána lékařská pomoc, která muže po vyšetření převezla 
do psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě.   

 Městský kamerový systém 
zaznamenal tři mladíky ve věku okolo dvaceti let, jak jdou směrem do ulice        
V Břízkách. Na chodníku, spojujícím ulici V Břízkách a Prokopa Holého, si jeden  
z mužů lehl na zem. Další dva pokračovali do ulice Prokopa Holého, kde vzali pa-
pírovou krabici a vydali se zpět kolem ležící osoby do ulice V Břízkách. Již bez 
krabice se pak vrátili k ležícímu mladíkovi a společně se pak znovu vydali do 
ulice V Břízkách. V této ulici obsluha kamerového systému zahlédla požár. 
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AUTO NENÍ TREZOR 

·

Nenechávejte na sedadlech ani odkládacích plochách 
vozidla žádné věci, zejména kabelky, kufříky, mobilní telefony, doklady od 
vozidla, peníze, tablety a jiné. Jakákoli z těchto věcí může pachatele nalákat. 
Mnohdy je škoda na rozbitých sklech vozu výrazně vyšší, než samotné věci 
odcizené z vozidla. Starosti s vyřizováním nových dokladů a blokací platebních 
karet rovněž nejsou zanedbatelné!

Pachatelé kromě celých vozidel zcizují také věci z vozidel. Zaměřují se na 
buď věci odnímatelné, což jsou pneumatiky, autoantény, zpětná zrcátka, 
střešní nosiče, náhradní díly uložené v zavazadlovém prostoru, případně 
odčerpávají pohonné hmoty z nádrží aut. Pachatelovu pozornost může 
upoutat instalované autorádio, navigace, viditelně uložené věci ve vozidle. 
Jakoby různé oblečení, tašky, kabelky, peněženky, videokamery, kufry, jízdní 
kola volala: Vezmi si mě!!!! 

Doporučujeme:
· ve svých vozidlech nevystavujte žádné věci, ani prázdnou igelitovou 

tašku (zavazadla ve vozidle nenechávejte kolemjdoucím na očích),
· nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle (ani když od vozu 

odcházíte na malou chvíli),
· při manipulaci s nákupem dbejte na bezpečnost,
· sledujte své okolí a zavazadla v prostoru odemčeného vozidla,
· nepokládejte volně peněženku nebo klíče na střechu vozidla,
· věnujte pozornost svému okolí při vykládání nebo nakládání 

zakoupeného zboží,
· nenechávejte nic cenného ve vozidle (kde nic není, ani zloděj 

neuspěje),
zabezpečením vozidla ztížíte pachateli krádež,

· využívejte hlídaná parkoviště,
· neparkujete v místech, kde dochází často ke krádežím,
· zajímejte se o bezpečnější systém ochrany vozidla,
· při odchodu od vozidla zkontrolujte uzavření oken, dveří, střešního 

okénka,
· zamykejte vozidlo (i když se vzdalujete od vozidla jen na chvíli),
· doklady osobní i k vozidlu neukládejte do palubní přihrádky,
· nenechávejte svá auta na opuštěných místech.

Místo výkonu práce: - město Čáslav, Městská policie Čáslav

Lhůta pro podání přihlášky:  - nejpozději do 30/09/2017  včetně (rozhodují-
cí je datum doručení na Městský úřad Čáslav)

Bližší informace poskytne: -Pavel Kratochvíl, velitel Městské policie Čáslav, 
- tel.: 327 314 197

Výběrové řízení: - Fyzické testy a pohovor

Přihlášky včetně strukturovaného životopisu, výpisu z rejstříku trestů (ne star-
ší 3 měsíce) a ověřené kopie maturitního vysvědčení se podávají písemně na 
adresu: Bc. Jaroslava Lepešková, 

Městský úřad Čáslav, 
nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 
286 01 Čáslav.

Obálku označte „Výběrové řízení - strážník městské police” a „Neotvírat”

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA 
POZICI STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

Nabízíme: 
· nástup 01/11/2017 nebo dle dohody 
· vhodné pro muže i ženy
· platové zařazení - dle nařízení vlády č. 564/2006

Požadavky na uchazeče:
· občanství ČR
· dosažení věku 21 let
· bezúhonnost a spolehlivost dle § 4 zák. č. 553/1991 Sb., o obec. policii
· vzdělání - středoškolské s maturitou
· způsobilost k právním úkonům
· zdravotní způsobilost
· řidičské oprávnění (B)

MUŽ HAVAROVAL PŘI ŘÍZENÍ ELEKTROKOLA K dopravní nehodě cyklisty 
jedoucího na elektrokole došlo v pátek 8. 9. 2017 po půl dvanácté dopoledne. 
Senior jel po pozemní komunikaci od obce Potěhy k obci Drobovice. Z dosud 
nezjištěných příčin najel vpravo mimo vozovku do prostor silničního příkopu, 
kde havaroval. Muž byl následně převezen do nemocnice na ošetření. Alkohol 
policisté vyloučili na místě provedenou dechovou zkouškou. Předběžná škoda 
je tisíc korun. Příčiny, okolnosti a míra zavinění je v šetření.

NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ PLATEBNÍ KARTY Pachateli hrozí až tři roky za mřížemi. 
Čáslavští policisté sdělili v sobotu 9. září 2017 podezření ze spáchání přečinu 
Krádež a přečinu Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního 
prostředku osmadvacetiletému muži z Čáslavska.

Muž je podezřelý z krádeže nalezené pánské peněženky, z které mimo jiné 
odcizil platební kartu. Z odcizené karty následně provedl několikrát 
neoprávněný výběr.

Vzhledem k tomu, že podezřelý muž byl již v posledních třech letech 
odsouzen za stejný čin, hrozí mu až tříletý trest odnětí svobody.

U přechodu pro chodce hořel plastový odpadkový koš, u něhož osoby na chvíli 
zastavily, sledovaly jej a poté z místa odešly.

Hlídka byla téměř okamžitě na místě, kde spatřila požár a opodál tři 
podezřelé muže. Na místo musela být přivolána také jednotka čáslavského 
hasičského sboru. Mladíci strážníkům sdělili, že okolo hořícího koše pouze 
procházeli a s jeho zapálením nemají nic společného. Vyšetřováním však bylo 
zjištěno, že se ve spáleništi nacházely zbytky ohořelé krabice a v místě, kde 
jedna z podezřelých osob ležela, byl nalezen zapalovač a ohořelé sirky.   

 Poslední den v srpnu prováděli strážníci pravidelnou 
hlídkovou činnost v ulici 28. října, kde si všimli osobního motorového vozidla, 
které při objíždění cyklisty nedalo znamení o změně směru jízdy. Vozidlo bylo 
zastaveno v ulici Nazaret. Řidička byla podrobena dechové zkoušce s nega-
tivním výsledkem. Protože se však žena chovala roztržitě a z místní znalosti je 
známa jako uživatelka návykových látek, bylo přistoupeno k provedení testu na 
přítomnost návykových látek v těle. Výsledek byl pozitivní na přítomnost THC 
(canabis), AMP (amfetamin) a MAMP (metamfetamin). 

 Obvodní oddělení 
PČR Čáslav se obrátilo na městskou policii s žádostí o pomoc s případem, kdy  
muž zavolal na linku 158 v obavě o bezpečnost jeho nezletilého syna, kterého 
hlídá jeho matka a on je v zahraničí. Po telefonickém hovoru se ženou, muž 
nabyl dojmu, že je silně podnapilá a s pětiletým chlapcem je po 20:00 
pravděpodobně v restauraci na hřišti ve Vodrantech. 

Ve Vodrantech se však žena s chlapcem nenacházela. Strážníci se tedy 
vydali do místa bydliště. Žena byla doma a její syn již spal. Žena přiznala, že si 
dala tři piva a byla ochotna podstoupit zkoušku na alkohol, která skončila 
výsledkem 1,92 promile. Pro zajištění bezpečnosti dítěte byla na místo 
přivolána babička, která v bytě zůstala do rána.

DROGY ZA VOLANTEM

MATKA HLÍDALA SYNA S 1,92 PROMILE ALKOHOLU V KRVI
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO ZASTUPITELE - MUDr. JANA SPÁČILA
Do příštích komunálních voleb zbývá téměř přesně 
jeden rok - a přesně tak dlouhé období bude v 
čáslavském městském zastupitelstvu patřit mandát 
novému zastupiteli, doktoru Janu Spáčilovi. Ten 
nastoupil jako první náhradník, zvolený z 
kandidátky České strany sociálně demokratické. 
Zaplní tak uvolněné místo, které ke konci prázdnin 
opustil doktor Josef Špaček. 

městě, bude to (již jen s ohledem na moji profesi) 
samozřejmě oblast zdravotnictví a sociálních 
služeb. Ostatně i můj předchůdce na postu 
zastupitele, doktor Josef Špaček, se věnoval právě 
této problematice,“ vysvětlil nový zastupitel našeho 
města, který na Čáslavi obdivuje kromě jiného její 
rovnoměrný rozvoj, ať již se jedná o sociální oblast, 
obslužnost, výstavbu nových objektů a tak dále. 

Doktor Jan Spáčil - ačkoliv nyní nastupuje do „Velmi si cením vynikající spolupráce města se 
pověstného rozjetého vlaku - není v komunální zdejší nemocnicí. Uvědomuji si, že takto dobré 
politice žádným nováčkem. V čáslavském vztahy rozhodně nejsou v mnoha městech 
městském zastupitelstvu zasedal již v minulém standardem. Podporu vedení města v tomto 
volebním období a před lety, v době, kdy žil v Kutné ohledu vnímám jako velmi důležitou až nezbytnou, 
Hoře, se tímto způsobem podílel i na jejím  vedení, zvláště v současné situaci, která pro menší 
a to plných osm let. Nyní se - prozatím alespoň na nemocnice není příznivá,“ doplnil doktor Spáčil, 
jeden rok - do veřejného života vrací. Jaké má plány který věří, že rozvoj nemocnice bude pokračovat i 
a na jakou oblast života ve městě se chce zaměřit? nadále. Vždyť jeho samotného sem životní osudy 

„Jeden rok je skutečně velmi krátká doba na zavály již v roce 1994, a tak by mohl o postupných 
zásadnější akce nebo projekty,“ konstatoval MUDr. proměnách tohoto zdravotnického zařízení hovořit 
Jan Spáčil. „Prozatím nemám ani přesnou celé hodiny...
představu o současném fungování městského Doktor Jan Spáčil, ačkoliv část svého života 
zastupitelstva, protože každé volební období je jiné prožil mimo město, je čáslavským rodákem. (Jeho řízení na primáře zdejšího chirurgického oddělení, 
a stejně tak i práce v minulém zastupitelstvu, jehož děda dokonce v předválečném období zastával neváhal a o tento post se úspěšně ucházel (a zastává 
jsem byl členem, se pravděpodobně od té současné funkci starosty Čáslavi). Po studiu na místním jej dodnes). Vrátil se tak nejen profesně do svého 
v určitých rysech liší. Pokud se ale mohu ohlédnout, gymnáziu zamířil Jan Spáčil do Prahy, kde studoval rodného města. 
vím, že se vždy jednalo o konstruktivní a příjemné na fakultě dětského lékařství. Stále jej však lákala MUDr. Jan Spáčil složil na zářijovém zasedání 
prostředí, které výrazně přispívalo k rozvoji našeho chirurgie, i které nakonec také profesně zakotvil. městského zastupitelstva slib zastupitele a oficiálně 
města. Věřím, že tomu tak je i nyní. Jestliže bych se Nejprve na několik let v Kutné Hoře a v roce 1994, se tak ujal své nové funkce ve vedení města. 
měl orientovat na některou z oblastí života ve kdy bylo v čáslavské nemocnici vyhlášeno výběrové                                                                                zn

Městský úřad Čáslav oznamuje občanům, že u příležitosti
státního svátku

položí představitelé města a Základny taktického letectva
Čáslav věnce k památníku obětí

Vzpomínka se bude konat

v parku u budovy Gymnázia v Čáslavi, Mahenova  ul.
Vystoupí žáci Základní umělecké školy v Čáslavi.

Zváni jsou všichni, kteří chtějí tento významný den našich
novodobých dějin důstojně uctít.

                                      Ing. Jaromír Strnad, starosta města

Dne vzniku samostatného 
Československého státu

25. října 2017 ve 13.00 hod.

OZNÁMENÍ

DALŠÍ KOMUNIKACE SE DOČKAJÍ PROMĚNY
V tomto roce, stejně jako v letech minulých, prošly 
mnohé komunikace ve městě rekonstrukcí - ať již se 
jednalo o chodníky nebo vozovky. Jak ale dobře 
víme, v případě takovýchto prací není nikdy zcela 
hotovo, a proto se i nyní město připravuje na  
podobné zásahy v jeho dalších částech. Potvrdil to i 
starosta města, inženýr Jaromír Strnad.

„Kromě uvedené opravy Žitenické ulice 
pokračujeme v přípravách vybudování nové 
komunikace v lokalitě Cihelna III. na Čeplově, kde 
noví majitelé stavebních pozemků již zahajují 
výstavbu rodinných domů,“ podotkl dále starosta 
města. 

Dalšího zásahu se dočká také ulice Za 
„Nedávno dokončená rekonstrukce a rozšíření Rybníkem, kde nedávno došlo k opravě chodníku. V 

parkoviště v Žitenické ulici tamní obyvatele a současné době plánovaná část rekonstrukce 
zvláště motoristy potěšila. Zároveň ale vyvstala komunikace, lemující na straně Čeplova 
potřeba pokračovat v započatých úpravách této Podměstský rybník, se ale bude týkat povrchu 
lokality, a to navazujícím úsekem Žitenické ulice tamní vozovky. Opravy se také dočká komunikace 

dokumentace. Budeme se snažit vybudovat i (mezi „starými bytovkami“). Také zde je povrch ve sportovním areálu ve Vodrantech, kde v poslední 
několik parkovacích míst, případně kontejnerové vozovky v žalostném stavu, a proto se vedení města době docházelo k výkopovým pracím a její povrch je 
stání,“ potvrdil starosta města plány vedení Čáslavi nyní snaží zajistit nápravu také zde. V současné tak výrazně poškozen.                                               
do blízké budoucnosti. době již pracujeme na přípravě projektové 

zn

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ AREÁLU NEMOCNICE
V příštím roce má podle slov starosty města, 
inženýra Jaromíra Strnada, k dalšímu posunu v 
řešení neutěšeného stavu komunikací v areálu 
městské nemocnice. 

jednotlivých budov v areálu a jejich zařízení 
tak, aby co nejlépe sloužily svým 
pacientům, přijde nyní na řadu také jejich 
okolí, včetně obslužných komunikací.      zn  

Projekt, nazvaný Provozní řešení 
areálu nemocnice, by měl v první etapě 
řešit situaci ve „spodní“ části areálu, 
tedy v jeho sousedství  s  ul ic í  
Filipovskou. „Je nezbytné vyřešit 
například osvětlení v této části areálu,“ 
konstatoval inženýr Strnad, který 
doplnil, že nadcházející fáze úprav v 
těchto prostorech by měla zahrnovat 
také opravu oplocení na jihovýchodní 
straně, tedy směrem ke Kauflandu. 

Po  p ře d c h oz í c h  rozs á h l ýc h  
změnách, které se týkaly hlavně 

Se jménem učitele a významného ornitologa Karla 
Kněžourka se čáslavská veřejnost mohla setkat již 
na letošní muzejní výstavě Kliment Čermák a ti dru-
zí, případně o něm mohla slyšet v referátu Vlastimi-
la Osoby předneseném na semináři Učitelé a jejich 
podíl na kulturním životě regionu. Důvodem, proč 
muzeum pořádá na závěr sezóny výstavu věnova-
nou této osobnosti, je 160. výročí jeho narození.

sopisů. Věnoval se popularizaci ornitologie. Před-
nášel na gymnáziu i pro členy Včely Čáslavské.

Publikovat krátké články v časopisech Vesmír, 
Mladý čtenář, Háj, časopis pro lesníka, myslivce a 
přítele přírody,  Příroda a škola, Lovecký obzor začal 
v 80. letech. Celkem napsal kolem 500 článků, po-
jednání, studií a úvah. Některé stati publikoval pod 
pseudonymem Litošický, Prof. Kakost, Dr. Mandelík 

Karel Kněžourek se narodil v 8. 6. 1857 v Městci aj. nebo pod redakční značkou –REK, KŇK? Jeho ce-
Králové jako nejstarší z pěti dětí kožešníka Josefa loživotním dílem byl dvoudílný Velký přírodopis 
Kněžourka. Školní docházku zahájil v trojtřídní farní ptáků 1910-12 a Velký čtyřdílný atlas ptáků. Něk-
škole v Městci Králové, pak pokračoval na nižší reál- teré rukopisy zůstaly nepublikované, například 
ce v Novém Bydžově. Po absolvování učitelského Analytický klíč k určování středoevropského 
ústavu v Praze učil nejdříve jako podučitel v Městci ptactva se zřetelem na ptactvo Koruny české, Z dě-
Králové a poté 10 let na jednotřídce v Litošicích. Od jin české ornithologie  nebo Úvod ku ochraně ptac-
roku 1893 působil jako řídící učitel na obecných ško- tva. Byl v kontaktu s dalšími přírodovědci a ornitolo-
lách ve Starkoči a od roku 1909 ve Žlebech. Na za- gy, například profesorem Jiřím Jandou (1865-
čátku roku 1919 ho postihl záchvat mrtvice, odešel 1938), zakladatelem pražské zoologické zahrady, 
do výslužby a 3. 11. 1920 zemřel na selhání srdce. MUDr. Vladislavem Šírem (1830-1889), který řídil 
Byl pohřben na hřbitově v Markovicích. korespondenci v rámci sítě ornitologických pozoro-

Kněžourek celý život sbíral přírodniny. Měl vacích stanic, nebo s jejich zakladatelem Victorem 
vlastní herbář, sbírku motýlů a brouků a rozsáhlou Ritterem von Tschusi zu Schmidhoffen (1847-
sbírku dermoplastických preparátů ptáků. Tuto 1924), vydavatelem časopisu Ornitologisches Jahr-
sbírku uspořádal ve Žlebech, kde vyplňovala celý buch.
pokoj jeho bytu. Její součástí bylo i exotické Ke Kněžourkovým následovníkům patřili napří-
ptactvo, které Kněžourkovi přivezl kníže Auersperg klad Jaroslav Horák z Vrdů, který se věnoval pozoro-
v roce 1910 ze své výpravy do Súdánu. Část sbírek vání ptactva i na bojištích 1. sv. války a poté v letech 
věnoval Národnímu muzeu v Praze, část odkoupil 1921 - 39 na Slovensku. Shromáždil kolem 160 pre-
Jan Hellich pro muzeum v Poděbradech. Pozorová- parátů a publikoval např. v časopise Vesmír. Dále 
ním ptáků se zabýval již za svého působení na škole Karel Forman ze Zehub, který se intenzívně věno-
v Litošicích, která byla obklopena lesy. Odtud po- val kroužkování ptáků, stejně jako Karel Nauč a čás-
sílal první zprávy do ornitologických a lesnických ča- lavský Zdeněk Špinar, pozdější věhlasný paleonto-

log. Výstava se koná v budově muzea Husova 291 
od 3. do 31. října 2017.      

                                 PhDr. Drahomíra Nováková

Ani s koncem sezóny Městské muzeum nezahálí a 
kromě stálých expozic a krátkodobých výstav nabízí 
ještě další program. Projekt pro tento podzim nese 
název Rok ve středověkém městě. Jedná se o sérii 
interaktivně pojatých kreativních workshopů, které 
jsou zaměřeny na širokou veřejnost, především na 
děti. Hravou a zábavnou formou seznámí návštěvní-
ka s rolí královských měst ve struktuře středověké 
společnosti, ukáží živý a napínavý proces osidlování 
Čáslavska, založení města i každodenní život 
středověkého měšťana, s jeho denní rutinou, 
svátečními dny, módou, jídlem i zábavou. 

Podzimní muzejní projekt je realizován za 
finanční podpory Středočeského kraje, konkrétně    
z Fondu kultury a obnovy památek. Díky Krajem 
poskytnuté dotaci se mohou tyto kreativní 
workshopy uskutečnit a především lze pro jejich 
realizaci pořídit mnoho interaktivních prvků, jako 
příruční modely staveb charakteristických pro 
městské prostředí, které si návštěvníci budou moci 
osahat, složit a důkladně prohlédnout. K dispozici 
návštěvníkům budou i projekce, stavebnice, repliky 
středověkého nádobí, jídelních příborů a tkalcov-
ského náčiní, chybět nebudou ani dobové oděvy. 

Setkání povedou odborní pracovníci muzea a 
zkušení lektoři, kteří je doprovodí ukázkami středo-
věkých řemesel. Návštěvník tak uvidí tkaní na 
lucetkách i s karetkami, stejně jako užití středověké-
ho tkalcovského stavu. Chybět nebude ani ukázka 
dobové keramiky, zásadního artiklu středověké kaž-
dodennosti.  

Projekt se rozeběhne v polovině října a ukončen 
bude na konci listopadu. Zájemci mohou podrobné 
a aktuální informace sledovat na internetových 
stránkách muzea, přímo v muzeu či v IC. 

 - lektor: PhDr. Jarmila Valentová (archeo-
log, Muzeum Čáslav)

- lektor: PhDr. 
Drahomíra Nováková (historik, Muzeum Čáslav)

 - lektor: Mgr. Petra 
Michalová (historik, Muzeum Čáslav)

 - lektor: Bc. Tereza 
Bílková (lektor středověkých tkalcovských technik)

Seznam wokrshopů:
14. 10. - Kraj slunný a úrodný. Putování za prvními 
osadníky

28. 10. - Jak král Přemysl město založil 

11. 11. - Každodenní život středověkého měšťana. 
Jak žil, co jedl, pil a jak pracoval?

25. 11. Móda a zábava středověkého člověka. Do 
čeho se lidé ve středověku oblékali a čím se bavili ve 
dnech všedních i svátečních?

PhDr. Drahomíra Nováková

ČÁSLAVSKÉ MUZEUM PŘIPOMENE VÝZNAMNÉ VÝROČÍ

PODZIM V MUZEU

Srdečně zvou pořadatelé

Rodinné centrum Kopretina nabízí v měsíci říjnu hlí-
dání dětí, které budeme denně zajišťovat od 8 do 12 
hodin (případně dle domluvy s rodiči). Je nutné se 
přihlásit včas, kapacita je omezena. Dále je možné 
využívat službu převádění dětí v odpoledních ho-
dinách do zájmových kroužků a službu doučování 
dětí.

Kroužky/kurzy:
pondělí: angličtina pro děti od 15 do 15:45 hod.
úterý: angličtina pokroč. od 7:45 do 8:30 hod.

anglič. stř. pokroč. od 8:35 do 9:20 hod.
dramatický kroužek od 15 do 15:45 hod.

středa hud.-dram. kroužek od 15 do 15:45 hod.
čtvrtek angličtina zač. od   8  do   8:45 hod.

Dále je připraven kurz šití pro dospělé a děti dle 
individuální domluvy.

Od 4. 10. do 6. 10. proběhne příjem zboží na 
podzimní bazárek a od 9. do 12. 10. proběhne 
prodej věcí.

 Od 16. do 17. 10. proběhne příjem dětských 
knížek na bazárek knih a od 18. do 20. 10. se 
uskuteční prodej knížek. 

Ve dnech 26. 10. do 27. 10. bude zavřeno - pod-
zimní prázdniny.

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

Těšíme se na vás!            
Bc. Terezie Tichá, DiS.

INFORMACE Z RC KOPRETINA

Městský úřad Čáslav + Městská policie Čáslav

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Sociální pracovník/pracovnice 

Strážník městské policie

přihlášky do 31. 10. 2017

přihlášky do 30. 9. 2017

Bližší informace na www.meucaslav.cz 
a na FB Čáslav
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V únorovém vydání Čáslavských novin jsme při-
nesli informaci o umístění čtyř nových portrétů bý-
valých starostů města do interiéru historické budo-
vy zdejšího městského úřadu. Spolu s touto zprávou 
bylo přislíbeno také alespoň krátké představení kaž-
dého z vyobrazených představitelů města včetně 
dostupných informací o době, v níž město vedli, a 
případných problémech, s nimiž se museli potýkat, i 
o radostech, které jim jistě dělal pokrok města. Jaká 
tedy byla situace v Čáslavi v letech 1922 - 1927, kdy 
v jejím čele stál pan Karel Tesař?

Karel Tesař 

zásobování města vodou.
Prvořadou událostí v životě města byly oslavy 

10. výročí vyhlášení samostatného československé-
ho státu, které byly připravovány již od jara roku 
1928. V předstihu byla opravena fasáda radnice, 
připravena byla také  jubilejní výstava památek. 28. 
října promluvil k občanům shromážděným na 
náměstí  Karel Tesař nejen jako starosta, ale i jako 
bývalý člen Národního výboru a přímý účastník 
říjnových událostí roku 1918. 

V roce 1928 se také podařilo důstojně uložit 
údajné Žižkovy ostatky v prvním patře radnice, kde 
byla z městského archivu vybudována podle návrhu 

Narodil se v rodině čáslavského učitele. Vystu-
doval zdejší nižší gymnázium, na vyšším gymnáziu 
pokračoval v Havlíčkově Brodě. Po maturitě odešel 
do Prahy na lékařskou fakultu. Už od studentských 
let  se aktivně  zapojil do spolkového života. Po 
dosažení doktorátu zahájil lékařskou praxi v Čáslavi. 
Zde se angažoval hlavně v Sokole, od roku 1897 byl 
jeho starostou. Za své zásluhy dostal nejvyšší 

architekta Václava Svobody Žižkova síň. sokolské vyznamenání plaketu „Na stráž!“. Byl 
Téhož roku zasáhla čáslavskou židovskou obec členem ochotnického spolku i Čtenářské Besedy. V 

velká rána. Zemřel rabín Šimon Hoch, který v Čáslavi roce 1895 se stal členem městského zastupitelstva, 
působil celých 41 let. Obyvatele Čáslavi zaskočila i od roku 1909 byl členem městské rady.  Za 1. 
zpráva o tragické smrti novináře a spisovatele, 
čáslavského rodáka Rudolfa Těsnohlídka. Jeho 
kremace v Pardubicích se zúčastnili i zástupci 
města. 

V březnu 1929 Karel Tesař zemřel. Sokolové 
svému bývalému starostovi vypravili velkolepý 
pohřeb a městská rada k uctění jeho památky 
založila nadaci ve prospěch místních chudých. V 
dubnu byl na schůzi zastupitelstva zvolen novým 
starostou Tesařův dosavadní první náměstek 
stavitel Josef Oliva.       

světové války byl nasazen  na rumunskou frontu. 
Ve funkci starosty působil pouhé dva roky, od 

svého zvolení v roce 1927 do předčasné smrti v roce 
1929. V této době pokračuje stavební rozvoj města. 
Konečně je realizována přestavba a přístavba 
gymnázia. V sousedství rekonstruované budovy 
školy je založen parčík se sakurami a květinovými 
záhony. Je dokončena přístavba nemocnice a 
pokračuje dláždění ulic. Pražská akciová mlékárna 
vybudovala na náměstí mléčný kiosek.  Byl otevřen 
sborový dům českobratrské církve evangelické.  
Město dlouhodobě podporuje českou menšinu v 
Žacléři, které se podařilo v této době vybudovat 
Národní dům. Rozvoj města však brzdil trvalý 
nedostatek vody. Tento problém se doposud 
žádnému vedení města nepodařilo vyřešit. Nejvý-
znamnějším počinem tak bylo zahájení jednání o 
výstavbě vodovodu, který by přivedl do města vodu 
z pramenišť u Malče vzdálených 28 km.  Autorem 
projektu byl inženýr Vladimír Chmelík. Byl tím 
definitivně opuštěn projekt vodovodu z Dolních 
Bučic předložený  před 1. světovou válkou inžený-
rem Vanclem.  Vybudování tohoto skupinového 
vodovodu v následujících letech výrazně zlepšilo 

                                 PhDr. Drahomíra Nováková

ÚŘAD

KAREL TESAŘ (ve funkci 1927 - 1929)

 I GALERIE
KRÁTKÁ EXKURZE DO DOBY STAROSTŮ, JEJICHŽ PODOBIZNY 
MŮŽEME VIDĚT NA CHODBÁCH MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická 
prochází nyní určitými změnami. Spolu s doplněním 
týmu pedagogů přivítali učitelé mezi sebou také ne-
tradiční návštěvu, asistentku pro výuku agličtiny. 

Většina studentů 
tak bude mít možnost 
se v hodinách angličtiny 
setkávat s naší asistent-

„Naše škola tento rok poprvé uspěla se žádostí kou Lakkou. Dorazila      
zaslanou významné mezivládní Fulbrightově nadaci k nám z americké Min-
a získala na celý školní rok 2017-2018  americkou nesoty, kde v červnu do-
asistentku ve výuce angličtiny. Nadace přitom letos končila bakalářské stu-
obdržela více než 150 žádostí z celé republiky, mo- dium na prestižní Uni-
hla však na české školy umístit jen 30 asistentů. Po- versity of Northwestern 
važujeme za velký úspěch, že je mezi nimi i naše - St. Paul. Lakka se dlou-
gymnázium a pedagogická škola. hodobě zajímá o otázky 

lidských práv, má zkuše-
nosti s prací s dětmi a 
mládeží. Lakka také dří-
ve závodila v běhu a velmi ráda tráví čas v přírodě, 
chodí na výlety, hraje tenis a fotbal. Pomalinku se 
začíná učit česky.

Všichni se těšíme, že Lakka pomůže našim stu-
dentům angličtiny zlepšit komunikační dovednosti 
a dozvíme se od ní mnoho zajímavého o životě          
v USA.

Doufáme, že se Lakce v Čáslavi bude líbit a 
budeme se všichni snažit, aby se tu cítila jako 
doma,“ konstatovali zástupci vedení školy a učitelé 
angličtiny. 

                                                                          GYM

AMERICKÁ ASISTENTKA VE VÝUCE ANGLIČTINY LAKKA BENTI

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie 
ČCE Čáslav je dlouhý název školy s dlouhou historií.
Ta se začala psát již v roce 2001. Tehdy byla zalo-
žena škola pro děti s mentálním postižením a s jiný-
mi programy, než bylo tehdy zvykem. O tento začá-
tek se zasloužila spolu se sborem Českobratrské 
církve evangelické také paní Ing. Jitka Richterová, 
která školu řídila i po roce 2004, kdy došlo  k rozdě-
lení subjektů dle ministerstev. Základní škola spe-
ciální pokračovala pod registrací MŠMT a služby pro 
dospělé klienty pokračovaly formou denního, tý-
denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen 
pod registrací Ministerstva práce a sociálních věcí.  
Běžný občan Čáslavi toto většinou nerozlišuje, Dia-
konie je tady prostě pro ty, kteří potřebují speciální 
pomoc a podporu, ať ve škole nebo v sociálních 
službách...  

V letošním školním roce došlo k významné 
změně. Školu opustila její zakladatelka Jitka Richte-
rová, a i když se školou zůstává v kontaktu, štafetu 
vedení školy převzala Mgr. Květuše Mašínová, která 
do Diakonie v Čáslavi přišla v polovině roku 2008. 
„Není to tak úplně pravda, protože již v roce 2006 
jsem s Jitkou Richterovou a speciální školou Diako-
nie spolupracovala na zajímavém projektu Kovadli-
na, který žáky seznamoval  formou alternativní výu-
ky také s praktickými činnostmi. Tehdy jsem ještě 
netušila, že budu v Diakonii v Čáslavi pracovat dal-
ších 7 let na pozici ředitelky sociálních služeb. I když 
jsem poslední necelé 3 roky strávila také na diako-
nických projektech ve Středisku humanitární a roz-
vojové spolupráce v Praze, ráda se vracím ke své pů-
vodní profesi speciálního pedagoga, snad obohace-
na o další  zkušenosti ze spolupráce se školami v ČR 
a sesterskými Diakoniemi v Evropě. Ráda se vracím 
do prostředí, které je mi blízké a mezi lidi, které 
znám. Cítím  velkou zodpovědnost při převzetí „šta-
fety“  a vážím si všech, kteří z ničeho vybudovali 
čáslavskou Diakonii, školu i středisko“, prozradila 
Květuše Mašínová.

Škola má v současnosti 32 žáků, kterým se vě-
nuje 12 pedagogických pracovníků. Najdete ji v prv-
ním poschodí budovy Diakonie na Komenského ná-
městí 140. Kolektiv pracovníků školy se k tomuto 
článku připojuje poděkováním odcházející ředitel-
ce Ing. Jitce Richterové za její dlouholetou práci ve 
prospěch školy, Diakonie, ale především ve pro-
spěch dětí s hendikepem.                                       DIA

ZMĚNA NA POSTU
ŘEDITELKY 
ŠKOLY V DIAKONII

Letos 31. října uplyne 500 let od chvíle, kdy dok-
tor Martin Luther přibil na dveře wittenbergského 
kostela svých 95 tezí, kterými chtěl obnovit církev.

Přijďte v neděli 15. října 2017 v 17 hodin do 
evangelického kostela v ulici Jana Karafiáta v Čás-
lavi. Vstupné je dobrovolné, doporučené 100,- Kč. 
Tento koncert se koná s finančním přispěním 
města Čáslav.

 
Teze byly krátké a úderné výpovědi o vině a lí-

tosti, o odpuštění a odpustcích, o papežské moci 
hříchy promíjet a trestat a hlavně o Boží shovívavos-
ti, která má s hříšným člověkem slitování. Lutherovy 
teze rychle získaly ohlas, protože trefně promlouva-
ly do situace mnoha lidí. Tak začala evropská refor-
mace, kterou si chceme v evangelickém kostele v 
Čáslavi připomenout slavnostním koncertem k 500. 
výročí evropské reformace, na kterém vystoupí 
Prague Cello Quartet - unikátní český soubor čtyř 
violoncellistů, kteří publiku nabízí koncertní show 
složené nejen ze známých skladeb klasickým 
mistrů, ale také z populárních filmových melodií, 

nebo jazzových, popových či rockových hitů. To vše 
v originální úpravě pro čtyři violoncellisty a jejich 
nástroje.  

Cílem Martina Luthera bylo přiblížit Bibli lidem, 
proto ji také přeložil do němčiny. 

Cílem Prague Cello Quartet je přiblížit klasickou 
hudbu posluchačům všech věkových kategorií a 
publikum nejen bavit, ale také inspirovat. Na svých 
koncertech nešetří vtipem, humornými scénkami i 
překvapivým zhudebněním netradičních skladeb.

Drahomíra Dušková Havlíčková 
(evangelická farářka Čáslav)

LETOS V ŘÍJNU SLAVÍME 
500. VÝROČÍ 
EVROPSKÉ REFORMACE

FAIR TRADE - to jsou dvě anglická slova, která mnozí 
z vás jistě znáte, v překladu toto cizojazyčné spojení 
znamená SPRAVEDLIVÝ OBCHOD.

Pěstitelům ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ame-
riky dává značka Fair Trade možnost uživit se vlastní 
prací za férových podmínek. Za svou kávu, kakao 
nebo banány dostávají spravedlivě zaplaceno a vše 
je pěstováno s ohledem na životní prostředí. Myš-
lenku spravedlivého obchodu aktivně podporuje i 
Českobratrská církev evangelická v Čáslavi pořádá-
ním např. Férové snídaně či stálým prodejem fair 
tradových produktů. 

Pokud máte chuť na opravdu kvalitní fair trado-
vou kávu, čaj či čokoládu nebo hledáte vhodný dá-
rek pro své blízké, nebo se jen chcete dozvědět více 
o myšlence fair trade, neváhejte navštívit kterouko-
liv neděli od 9.00 hod evangelický kostel v ulici Jana 
Karafiáta v Čáslavi, kde si nad šálkem dobré kávy bu-
dete moci vybrat a zakoupit z široké škály fair 
tradových produktů. Ceny nabízených produktů      
v čáslavském kostele jsou zcela bez vlastní marže. 
Nákupem uděláte radost nejen sobě či svým blíz-
kým, ale hlavně pomůžete rodinám v zemích tře-
tího světa uživit se vlastní prací za důstojných a fé-
rových podmínek.

V rámci podpory fair trade jste již nyní všichni 
srdečně zváni také na Adventní dobročinný trh, kde 
se kromě fair tradových produktů budou nabízet ta-
ké výrobky Diakonie a dobročinného spolku Marta, 
trh se uskuteční 1. adventní neděli.                        LH

JE LIBO FAIR TRADOVÁ KÁVA? 
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Marceli, vzpomeneš si na svoji první píseň? o 
čem byla?

Ještě bych chvíli zůstal u písně Do lesku vyhna-
nej křáp.  O čem je?

Zmiňuješ Karla Kryla, právě ten mi vytanul na 
mysli, když jsem slyšel tvoji píseň z roku 2016 s ná-
zvem „... vyřež ho”. Vracíš se k jeho tvorbě často?

Jak skládáš písně? Vznikne nejprve text, hudba 
nebo v základu skladby tvoříš obojí najednou? 

Když jsem tě viděl na pódiu mezi písněmi, žádal 
jsem o rozhovor nebo právě teď mi přijdeš jako 
usměvavý a veselý člověk, což v žádném případě 
nekoresponduje s tvými texty. V otázce použiji část 
textu z tvé písně Do lesku vyhnanej křáp: To co máš 
na jazyku - (pozn: v tomto případě úsměv) - je jen 
síla zvyku' nebo jsi ve skutečnosti v osobním životě 
opravdu veselý  a spokojený člověk?

přes ně. Jenomže potom je potřeba všechny ty děsy 
a to černé, co mě v životě potká přeci jen vypustit 

Složil jsem ji někdy v sedmé nebo osmé třídě a ven a já to dělám prostřednictvím textů a hudby. Je 
jistě byla na motivy starých písní od skupiny Zelená- to pro mě vlastně jakýsi ventil, díky němuž se neu-
či, takže s největší pravděpodobností Divoký západ. tápím v depresích a mohu být většinu času skuteč-
V tu dobu na mě ale začala působit předrevoluční ně šťastný.        
doba, kdy na scéně figurovali muzikanti jako Karel 
Kryl, Vladimír Merta nebo Vlasta Třešňák, kteří mě 
ovlivnili natolik, že záhy, ještě na základní škole jsem Píseň je o mně. Respektive o mém období, kdy 
začal psát civilnější texty více ze života. jsem se nedokázal vyrovnat s tím, co dělám. Přišlo 

mi, že stagnuji na jednom místě a nedokážu se posu-
nout dál. Tahle píseň mě znovu nastartovala.  

Vůbec ne. Vlastně jsem ho brzy přestal poslou-
chat, ale zanechal ve mně nesmazatelnou stopu a 
někde to musí být cítit.

V mé tvorbě mě kromě výborných muzikantů a 
písničkářů jako jsou již výše zmiňovaní nebo dále 
Bob Dylan, Neil Young, Lou Reed, Nick Cave, ale i 
elektroničtější Portishead, Massive Attack a spous-
ta a spousta dalších interpretů, možná nejvíce 
ovlivnily obrazy a filmy Davida Lynche. Především 
jejich nevyzpytatelná ztvárnění.   

První je vždy text a už základní verš mi vždy evo-
kuje jednoduchou melodii, která by ho mohla pod-
kreslovat. Nemám ale rád jednoduchost, takže se 
po vzoru zmiňovaného Davida Lynche snažím pře-
kvapovat postupy a zvraty, které čeká málokdo. Sna-
žím se, aby hudba ty texty svým způsobem narušo-
vala, ale aby zároveň skladba držela pohromadě 
jako celek. Zkrátka, proč jet pořád rovně, když může-
te prozkoumávat nejrůznější uličky v okolí.  

Rád beru život jako jednu obrovskou show, uží-
vám si ho naplno a mám rád smích. Na všechny ži-
votní kotrmelce se snažím dívat shora a přenést se 

 Zdi porostlé plísní, 
dýchat se tam nedalo, ale já to tam miloval. Klasický 
undergroundový klub té doby. Přede mnou hrál 

 Vráťa Brabenec s Joe Karafiátem ze skupiny The Plas-
tic People of the Universe a já byl úplně mimo z to-
ho, že po takových ikonách na pódium vyleze moje 
osoba. Vlítnul jsem tam a lidi mě skvěle přijali, takže 
od té doby jsem začal objíždět festivaly, kde se schá-
zí underground, i když dnes už to žádný under-
ground není. Jsou to staré „máničky” a mladí lidé, 
kterým nevadí tanec v blátě pod pódiem.

Přesně tohle tam je také. Spoustu lidí žije zdán-
livě poklidný život plný luxusu a leckdo si 
řekne: ,Co asi tak tomu člověku může chy-
bět?' Jenže i ve zlatých klecích se lidé mo-
hou mít špatně po psychické stránce.

Cirkus je v tomto případě metafora. 
Tuto píseň jsem napsal poté, co jsem zcela 
vyčerpán zkolaboval na vojně. Byl jsem 
hospitalizován v brněnské nemocnici a 
zhruba po měsíci jsem v nemocničním po-
koji vzal papír a tužku a napsal jsem tento 
text. Skladba je především o svobodě. 

Zpívám v ní o ženě, která by chtěla být 
vypuštěna jako holubice nad střechy br-
něnských kostelů a nad střechy levných 
hotelů. Přesně nad ty, na které jsem koukal 
z vysoké budovy nemocnice. 

Také je to obrovská pocta Federicovi 
Fellinimu a jeho kultovnímu snímku Silni-
ce. 

Zpíváš v ní: „Jsem zhejčkanej chlap do lesku vy-
hnanej křáp, jenže sotva kdy ze země vstanu.” Může-
me na základě této skladby také říci, že lidé by se 
měli více zajímat o to, jak se jejich blízcí mají doo- Máš také vztah k elektronice, která ve tvé tvor-
pravdy a nesoudit tak například podle toho v jakém bě hraje významnou roli. Jak ses k ní dostal?
jezdí automobilu nebo jak tučné mají konto?

Nejvíce poslouchaná píseň na tvém 
bandzone profilu je On a Ona. Je to možná 
proto, že je hudebně nejlépe uchopitelná a 
přímočařejší. Zpíváš v ní o muži a ženě z 
cirkusu...

Vzpomeneš si, kde jsi hrál svůj první 
koncert?

Úplně první koncert jako písničkář jsem odehrál 
v roce 1990 a asi deset let poté jsem se soustředil 
čistě na písničkářství. Moje první setkání se světem 
undergroundu a vlastně i poezie bylo někdy po roce 
2000 v brněnském klubu Boro.

K elektronice mě přivedl Tomáš Vtípil, který spo-
lupracoval například s Monikou Načevou. Skvěle 

O SMUTNÝCH PÍSNÍCH 
S VESELÝM MARCELEM KŘÍŽEM
S Marcelem Křížem jsem se poprvé setkal v létě na zahradě Diakonie, kde vystupoval v rám-
ci letošního Čáslavského hudebního festivalu. Ihned mě zaujal kontrast mezi jeho smutný-
mi, temnými až depresivními písněmi a veselým vystupováním na pódiu mezi skladbami. 
Po koncertě jsem ho oslovil a zeptal se, zda by neměl zájem o rozhovor v Čáslavských novi-
nách. Bez váhání souhlasil a s úsměvem na tváři odpověděl: „Až tě něco smysluplného na-
padne, dej mi vědět.“ Jeho odpověď se mi tak nějak zaryla do paměti. Při přípravě na rozho-
vor s čtyřicetiletým čáslavským muzikantem mi brzy došlo proč. 

Marcel se totiž prezentuje jako: „Písničkář (protože věří ve smysluplný tok slov), kyta-
rista s prachmizerným stylem, zpěvák spíš vyjící a skřehotající, hráč na foukací harmoniku 
samorostlý a herec nepřetržitého chaosu ...”  

Měsíc a jeden den od festivalu v Diakonii jsme se za účelem rozhovoru sešli v baru Mur-
phy's Pub Cork (známém jako Irská). Nutno podotknout, že pokud bych před naši schůzkou 
s Marcelem nemluvil osobně, soudě pouze podle textů bych pod tíhou předsudků zřejmě 
čekal, že dorazí ,zlomený muž’ sžíraný depresemi. Naštěstí se mi potvrdily dojmy z osobní-
ho setkání. Právě jsem čekal před barem, když se směrem ke mně - i přes výmoly rozkopané 
Váchovy ulice - energickou chůzí přibližoval Marcel, už z dálky mávající na pozdrav s pusou 
od ucha k uchu ve svém černém klobouku.  Přišli jsme brzy, bar byl ještě zavřený. Zamířili 
jsme o pár kroků dál, na schody nedalekého Husova sboru, kde jsme začali s rozhovorem, 
jehož výsledek najdete níže.  
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le pracoval s hlukem. Právě díky němu jsem se roz- čase, během jednoho z našich posledních koncertů          
hodl, že natočím desku, což jsem nikdy nechtěl. přišel Kája a povídá: „Mám tady skvělýho kluka na 

klávesy. Zahraje úplně všechno, na co si jen vzpo-
Především jsem nechtěl točit pod vydavatel- meneš a dneska to dá s námi.” Přivedl právě nic ne-

stvím. Vlastně ti svým způsobem vezme svobodu, tušícího Nýga, který mě celý vykulený prosil, abych    
protože všichni něco chtějí, musíš dodržovat termí- mu předvedl alespoň pár základních tónů. Nemusel 
ny a to mě při tvorbě hudby příliš nebaví. jsem mu toho moc vysvětlovat. Dal to výborně, tak-

že od té doby mě čas od času doprovodí. Potom už 
byl jen krůček k tomu, aby s námi hrál i Nýgův dlou-
holetý kamarád a spoluhráč Baker.

Podle toho, kde nebo spíše pro jaký počet lidí 
hraji. V klubech a na menších festivalech je mi to 
jedno. V devadesátých letech na festivalu Zahrada, 
kam jezdilo i čtyřicet tisíc lidí mi byl nabídnut hlavní 
čas po Vladimíru Mišíkovi s tím, že po mém vystou-
pení bude předána cena Anděl Zuzaně Navarové. 
Většina návštěvníků z celého festivalového areálu 
tedy stála pod pódiem a proti nim já sám s kytarou. 
Nejsem typ, který by říkal nějaké anekdoty mezi 
písněmi, takže zaujmout tolik lidí pouze kytarou a 
zpěvem není jednoduché. Především je nemožné 
takový dav přehlušit, takže jsem hrál, zpíval, ale zá-
roveň slyšel celý ,kotel’.   

Poslední větší koncert jsem odehrál asi v roce 
  2010 na festivalu Colours Of Ostrava, kde jsem vy-

Většinou to dopadlo dobře, ale nastaly i horké stupoval dvakrát sám a poté s Panoptikem. Tam 
chvilky. Například s projektem Panoptikum jsme jsem se utvrdil v tom, že vystupovat pro větší počet 
hráli s velkým ansáblem, kde nechyběly dechové lidí není nic pro mě.
nebo smyčcové nástroje. Všechno chtěli mít per-
fektně nazkoušené, jenomže mě během koncertu Poslední dobou se mě hodně lidí ptalo na knihu 
napadlo, že využiji toho, co ti lidé umí a v jistých mís- s mými texty a shodou okolností jsem dostal nabíd-
tech jsem začal hrát něco úplně jiného, něco co vů- ku na její vydání, takže doufám, že ještě letos vyjde. 
bec nečekali. Právě v tomto případě to nebylo dob- Nabídka spolupráce, za kterou jsem obzvlášť 
ré. S hudebníky striktně držícími se dané partitury velmi rád, se ke mně dostala také od Hanka J. Man-
nejde jamovat. Je tedy dobré, když se ti hudebníci chiniho z českých kapel Kill the Dandies! nebo dříve 
alespoň trochu znají. z Moimir Papalescu & The Nihilists. Oslovil mě a 

V pražském divadelním klubu Disk se mi také domluvili jsme se na spolupráci na novém projektu, 
stalo, že jsem po koncertě slezl z pódia a bylo mi ře- ze kterého s největší pravděpodobností vzejde mo-
čeno, že jako dobrý, ale poslouchat čtyřicet minut je nová deska.
jednu písničku je docela moc. Mě to moc bavilo, ale 
představy posluchačů byly asi jiné.

Řekl bych, že mi dalo hodně práce dostat se do 
Zhruba rok poté co jsem se sem v roce 2001 pře- této sféry, kde jsem nyní a jsem tam nejšťastnější. 

stěhoval, jsem se seznámil s bubeníkem Karlem Měl jsem možnost alespoň z části vyzkoušet 
Houdkem, který mimochodem také miloval Massi- jaké to je, když tvoji hudbu hrají v české televizi ne-
ve Attack. S fúzí folku a elektronické hudby jsme bo rádiu, ale raději budu hrát živě na koncertech 
obráželi klasické folkové festivaly a všichni z toho pro hrstku lidí než být pouštěn tisícům lidí z počíta-
byli úplně vedle, protože to neznali. Po nějakém če.                

Proč?

Vystupuješ raději sám nebo s doprovodem? 

Co plánuješ v nejbližší době?

Natočením písní také vznikne zakonzervovaná 
zvuková stopa, se kterou už nehneš. Raději vezmu 
kytaru a jedu na koncert, na kterém do poslední 
chvíle ani nevím, zda budu na pódiu sám nebo mě 
někdo ze spřátelených muzikantů doprovodí. Úžas-
né vystoupení bylo třeba na posledním ročníku 
čáslavského festivalu Mezi Garážema. Věděl jsem, 
že Petr Chalupa mě doprovodí na klarinet, ale s ryt-
mickou sekcí jsem nepočítal. Jdeme hrát a najed-
nou za bicí soupravou sedí Petra Hrůzová ze skupiny 
Masomas Jam (Basox & Booster baby) a šlo se na 
věc. Takto vznikají neopakovatelné okamžiky, kdy 
můžete slyšet skladby tak, jak už je nikdy neuslyšíte, 
protože už je tak nikdy nezahraji. Základ písně je 
samozřejmě stejný, ale jamováním se celek trans-
formuje do úplně jiné skladby. Je to vzrušující, ale 
zároveň to může být sebevražedné.     

Vzpomeneš si na nějaké vystoupení, které kvůli 
improvizaci nevyšlo podle tvých představ?

Z rozhovoru je zřejmé, že ve světě českého un-
dergroundu nejsi neznámým interpretem. Zároveň 

Na koncertech tě občas doprovází klávesista se jedná o tvorbu, o kterou se příliš nezají-
David Nykodým (Nýgo) a bubeník Michal Vacek (Ba- mají. Chtěl bys být více vidět a slyšet?
ker) z Čáslavi. Jak vznikla vaše spolupráce? 

média 

JN

Akrobat zlehka kráčí po laně 
pod sebou propast výsměchu 

přendává holubici lehce z dlaně do dlaně 
a pak jí vypustí do korun ořechů 

Jeho žena zatím stojí před terčem 
a nože zabodané podél těla 

v noci ho prosí:"Viď, že jednou spolu utečem? 
jak holubice bych ráda odletěla 

Nad střechy brněnskejch kostelů 
a nad střechy všech levnejch hotelů 

nad malý náměstí, štěstí i neštěstí a pak dál, 
dál a dál 

Od malička mezi městy na cestách 
nejdříve jako děti s panenkami 

teď jako muž a žena, co už dávno znají strach 
pak jako starci, co zůstanou sami 

Už snad ani jinak žít neumí 
jen ve svém něžném prokletí 

v tom potlesku, jemuž jenom oni rozumí 
při kterém ona věří, že jednou odletí 

Nad střechy brněnskejch kostelů 
a nad střechy všech levnejch hotelů 

nad malý náměstí, štěstí i neštěstí a pak dál, 
dál a dál 

On a ona mezi svými 
ve dnech, nocích s kůží na trh 

pocity bezmoci, bezmoci a viny 
každá je sestra, každý je bratr 

Akrobat zlehka kráčí po laně 
pod sebou propast výsměchu 

přendává lehce svojí ženu z dlaně do dlaně 
a pak jí vypustí do korun ořechů 

A nad střechy brněnskejch kostelů 
nad střechy všech levnejch hotelů 
nad malý náměstí, štěstí i neštěstí 

a pak dál, dál a dál

On a Ona

Více na bandzone.cz nebo facebooku - Marcel Kříž 

zleva: Pavel (Kovin) Kovačka, Marcel Kříž, David (Nýgo) Nykodým
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Když se městská dívka Betty, ve filmovém zpra- vichrů, zachovali svou přízeň i v budoucnu. Nejčas- mše v kostele, případně kněz žehnal dožínkový 
cování rozsáhlé románové ságy Aloise Jiráska, zná- těji se přitom obraceli k božstvu nejvyššímu, jímž po věnec, ale to byly v podstatě záležitosti doplňkové. 
mé pod názvem „F. L. Věk“, snaží hlavního hrdinu mnohá tisíciletí bylo slunce. Tato poděkování a Většina dožínkových zvyků souvisela s magií 
svést a zajistit si tak výhodným sňatkem budouc- prosby se pak časem stávaly zvykem, tradicí, ob- předkřesťanskou.
nost, pokouší se vyvolat dojem, že život na venkově řadem. Měly svá pravidla, která se sice v různých Oslava úrody byla dozajista součástí všech ze-
by jí velmi vyhovoval. Že vlastně po něčem takovém oblastech poněkud lišila a měnila se i v čase, nic- mědělských kultur. V evropském civilizačním okru-
touží. „Vždycky jsem milovala přírodu,“ říká mu. méně obsahem a podstatou zůstávala stále stejná či hu jsou v této souvislosti obvykle zmiňováni staří 
„Chtěla bych mít svou zahradu. Posedět večer na za- obdobná. Jejich základní poslání nezměnilo ani Řekové a jejich svátek zvaný „Kronie“. Pro úplnost 
hradě, po práci, když je všechno hotovo, dívat se, jak křesťanství, které se s naprostou většinou z nich dodejme, že Kronos, původně v řecké mytologii je-
slunce zapadá, poslouchat, jak zpívají ptáci...“ propojilo. Dnes se, žel, z těchto dávných, pradáv- den z titánů, byl později uctíván jako bůh žní a 

A František Věk, žijící na venkově, jí odpovídá: ných, až ke kořenům lidské civilizace sahajících zvy- zobrazován se srpem. Ve starověkém Římě se pro-
„Jenomže v tom je právě ta potíž panno Betty, v hos- ků, dochovaly jen některé. V naší zemi třeba Vá- měnil na Saturna, rovněž boha zemědělství a skliz-
podářství není nikdy všechno hotovo, leda byste by- noce, Velikonoce, dávný svátek jara proměněný  n ě .  B oha, který dle římské mytologie, naučil lidi ob-
la zámeckou paní.“ v „pálení čarodějnic“, dožínky, posvícení, dušičky a dělávat půdu, sklízet její plody a užívat si všech darů 

V těchto čtyřech větách se autoři televizního některé další. S koncem léta a začátkem podzimu života tak, aby nikdo v ničem nestrádal. Jeho oslavy, 
zpracování sice jen letmo, ale v podstatě velmi přes- pak zejména posledně jmenované. Tedy dožínky a zvané Saturnálie, proto byly velice bujné a neváza-
ně dotkli zkresleného pohledu některých lidí na ži- posvícení. né. Slavily se ale až v druhé polovině prosince (kdy 
vot na venkově. Představě, jíž je spíše idylický sen, A proč říkáme „žel“? Protože všechny tyto zvyky skončily polní práce i na teplejším území dnešní 
pramenící z naší odvěké touhy po klidu, přírodě a a tradice měly krom svého někdejšího magického Itálie) a kupodivu se z části staly jedním z pramenů 
harmonii, skutečné realitě značně vzdálený. Sen poslání i další přínosný rys. Sdružovaly, sbližovaly Vánoc. Ve střední Evropě jsou pak s nejstaršími 
zrozený v 18. století, který vepsal do evropského lidi. Dávaly jim možnost scházet se, poznávat druhé znalostmi o dožínkách obvykle spojováni Keltové.
myšlení svým dílem zejména Jean-Jacques Rous- a jejich prostřednictvím i sebe. Navazovat kontakty. Proč právě oni?
seau. Z těchto romantických snů pak vznikla i častá Vytvářet společenství. Neboť v osobní blízkosti je Protože Keltové jsou nejen prvním národem na-
iluze generací současných o životě našich předků. vždy obsaženo víc, než kolik dokáží zprostředkovat šich dnešních krajin, jehož jméno se dochovalo, ale i 
Jak často lze slyšet postesknutí, že dříve se určitě ži- slova a obrazy filtrované elektronikou. Jde o dotek prvním, o němž se lze dočíst v písemných prame-
lo více v souladu s přírodou, tedy klidněji, zvolna, mnohem těsnější, jehož se bezděčně účastní i jiné nech. Ovšemže řeckých a římských. Takže víme i ně-
bez stresu, napětí a shonu. Jenže - tak to nebylo. vjemy, často instinktivní, které život budoval pro co o jejich kultuře nehmotné - tedy o zvycích, nábo-
Protože sama příroda taková není. Je sice pravdou, svou ochranu miliony let. Kdo z nás by neznal ono ženství, obřadech. Můžeme proto některé výpravy 
že je krásná, životadárná, plná lásky a nadějí, ale ta- tušení, které nás varuje před nebezpečím, před po stopách „našeho“ středoevropského vývoje mís-
ké smrti, bolesti, utrpení, hladu a zmaru. A právě dalším krokem nebo činem, aniž víme proč. Nebo to „už staří Řekové“ oprávněně začínat slovy - „už 
pro své těsné sepětí s přírodou měl tuto dvojí podo- naopak naplní hřejivým pocitem jakési spřízněnos- staří Keltové“ - ať jsou to pojednání o Vánocích, 
bu i život našich předků na venkově. A v časech ti... Hromnicích, Velikonocích, pálení čarodějnic, Letni-
opravdu vzdálených se to týkalo i rozlehlejších osad, Konec léta důvody k různým rituálům naplňo- cích, Dušičkách... Rovněž tak o četných dalších svát-
které předznamenaly zrození měst. Ano - život na- val. Byly jimi zejména radost z úrody, skýtající mož- cích, už neznámých, které čas překryl zapomenu-
šich předků byl podřízen řádu přírody a proto měl nost přežít blížící se zimu, potřeba poděkovat za to, tím. O tom, jak to bylo v dnešních Čechách a zemích 
nejen její životaschopnost, ale i její nesmlouvavou že tato obživa byla dána a také prosba, aby božstva okolních v dobách ještě starších, se můžeme jen 
krutost. zachovala svou přízeň i v budoucnu. Tak vznikly do- domnívat dle archeologických nálezů. Ale u Keltů 

Přes tíhu úmorné dřiny, která na osudech těch- dnes slavené dožínky. (dle řeckého historika Herodota - žil právě v dobách 
to dávných lidí ležela, se ale ze života radovat do- s Kelty spojených, tedy v 5. století před Kristem - si 
kázali. Každé, třeba i malé vítězství mohlo být dů- Dožínky jsou oslavou nejen prastarou, ale svým říkali Keltoi) už víme o něco víc. Jistě - jen něco... 
vodem spokojenosti, každá naděje, vnímaná obvyk- způsobem i zvláštní. Neboť snad jako jediné se za Třeba zrovna o dožínkách.
le jako dar mocných a tajemných sil, bývala příleži- dva tisíce let nestaly svátkem křesťanským. Dokon- Keltské žně byly spojeny se svátkem zvaným 
tostí k oslavám, které se zároveň stávaly i poděková- ce i tak zvané „pálení čarodějnic“ bylo ztotožněno Lughnasad. Toto sdělení je časově poněkud mlhavé, 
ním. A také prosbou, aby jim božstva, duchové a pří- se svatou Valpurgou (Valpuržina noc) či s apoštoly přitom ale zároveň i přesné - svátek skutečně nebyl 
zraky nekonečných lesů a vodních hlubin, močálů a Filipem a Jakubem (noc svatojakubská). Dožínky ne. vázán na určité datum, ale trval po celé žně. Pro nás 
nevyzpytatelných řek, stejně jako dešťů, bouří či Zůstaly lidové. Časem je sice dotvářela slavnostní jistě překvapivé, neboť sváteční dny vnímáme jako 

KDYŽ (NE)BYLO VŠECHNO HOTOVO
Přišel podzim. Září, říjen, listopad. I když by nějaký šťoura mohl říci, že září je 
astronomicky ještě měsícem převážně letním, většina z nás to tak nevnímá. 
Vždyť přece všechno, co je příjemně a hřejivě spojeno s létem, se nám už ztrá-
cí, mizí, odplouvá na vlnách času za obzor, do nenávratna - letošní prázdniny, 
letošní dovolená, letošní horké dny, vlahé noci... Od raného dětství je nám při-
kazováno se v tuto dobu vracet k povinnostem. Do školních tříd a v dospělosti 
do práce. Už máme ten koloběh odpočinku a práce tak zadřený pod kůží, že ho 
vnímáme jako něco daného. Ani nás nenapadne, že by to mohlo být jinak. Ne-
bo možná napadne, ale jen jako vábivé snění. Vždyť víme, že v životě jen málo-
co dostáváme zadarmo. Čas zavelel a nám nezbývá než poslechnout. Nastalo 
přece září, říjen, listopad...
A přesto, věřte, nevěřte, to bývalo přesně naopak. Tisíce let, snad od chvíle, 
kdy člověk poprvé pochopil, že si může část své obživy sám vypěstovat, byl v 
našich krajinách podzim dobou, kdy po jarní a letní dřině na polích přicházel 
čas uvolnění. Ne, nebyl bez práce, přesto však právě na podzim bylo možno 
zpomalit, vydechnout, alespoň trochu se věnovat odpočinku a zábavě. Převa-
žovalo uspokojení z úrody, nadějná radost, že je dána šance přežít blížící se zi-
mu, že nehrozí hlad. Tedy - pokud se opravdu urodilo.

stránka 16 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 10/2017  



odpočinkové. Pro Kelty ale bylo období žní posvát- cích bývá, zbytky keltského obyvatelstva zůstávají a někde z prvního, jinde posledního obilí, který měl, 
ným. Po dobu jejich trvání se netrpěly žádné boje, splývají s lidem novým a některé zvyky a vědomosti stejně jako věnec, magickou sílu. Obojí se ponechá-
rozmíšky, nevraživost. Lidé se semkli, protože tento jsou přece jen zachovány a v pozměněné podobě valo do příští setby. Někde se na poli nechávalo stát 
čas ovlivňoval budoucnost. Začínal prosbami k bo- přejaty. obilí svázané do jehlanu tak, aby klasy na vrcholu 
hům, aby byli nakloněni lidskému úsilí a nezničili Dlužno říci, že hospodářský a kulturní styl utvořily kytici. Byla to tak zvaná sibilia. Jinde se zase 
během sklizně úrodu bouří, krupobitím, deštěm, Germánů v té době nedosahoval keltské úrovně. Do na konci žní vázal z trsu obilí jakýsi uzel, k němuž se 
požárem... Zajímavé je, že bylo třeba také bohy od- určité míry to bylo dáno přírodou severních krajin, pokládal chléb se solí. Říkalo se tomu „Velesova bra-
prosit za smrt sklízených rostlin. Sváteční dny zaha- ze kterých přicházeli. Krajin drsných, plných po- da či vousy“. Všechno to byly jakési obětiny, vyjádře-
joval kmenový druid (obdoba kněze) rituálním upe- nurých bažin, jezer a neprostupných lesů s nedo- ní díků a darů božstvům. Věnec a snop pak v průvo-
čením placek z dosud stojícího obilí. Klasy potřebné statkem půdy schopné obdělání. Jejich zemědělství du nesly nejkrásnější dívky hospodáři. Průvod to byl 
k tomuto úkonu ale nesměly být useknuty, pouze u- bylo proto dosti primitivní a více zaměřené na chov pestrý - lidé ozdobili své nářadí i sami sebe květy, 
trženy rukou a oheň musel být ze dřeva jeřábu. Kaž- zvířat než na pěstování rostlin. Přesto i oni měli svoji klasy a věnečky na hlavách a zpívali. Hospodář jim 
dý pak dostal kousek. Další svazek ručně utrženého bohyni úrody a plodnosti jménem Nerthus, často poté přichystal pohoštění. V něm krom pečiva ne-
obilí se ponechával do příštího léta, kdy se jeho kou- ztotožňovanou s Matkou Zemí. Byla to velice smělo chybět pečené maso z obřadně zabitého zví-
zelné zrní přidávalo do nové setby. Svátečním jíd- tajemná bohyně a její uctívání bylo nadmíru řete, což u nás obvykle býval kohout. Jinde beránek, 
lem byl ovesný koláč, o který ale bylo třeba se po- zvláštní a rozhodně se keltské oslavě sklizně u východních Slovanů pak venkované obřadně po-
dělit s ostatními. Po dobu Lughnasadu se také časně nepodobalo. Celkově je ale nutno přiznat, že zpráv ráželi mladého býčka a jeho krev si nanášeli na čelo. 
ráno vycházelo na nejbližší vrch, odkud se pozdravi- o tomto období historie naší vlasti je málo; o Také se přinášely obětní dary k sochám zmíněných 
lo vycházející slunce a prosilo o příznivé počasí. některých stoletích písemné prameny mlčí úplně. božstev, zejména víno a medový koláč značné veli-

Pojmenování tohoto svátku bylo odvozeno od Mnohé lze jen domýšlet a tušit. kosti, který byl využíván i k předpovědi úrody bu-
boha jménem Lugh (též Lug či Lugos), tedy keltské- Někdy kolem roku 530 přicházejí do střední doucího roku. Tyto rituály neměly pravidelné 
ho boha světla. Slovo „lugh“ je překládáno jako Evropy Slované,  o 
„jasný“ či „zářící“. Podle mýtů vycházel z Lughovy jejichž zvycích, rituá-
tváře oslepující jas. Zároveň ale tento výraz zname- lech a náboženství je 
ná „havran“, údajně proto, že havrani každý večer známo víc. Kupodivu 
odlétají, aby doprovodili zapadající slunce. Což urči- nám o pohanských 
tou logiku nesporně má. Pozor - je třeba nezaměňo- obyčejích našich před-
vat s Belenem, keltským bohem slunce a plodnosti. ků hodně údajů zacho-
Také je vhodné mít na paměti, že Keltové ve své do- valy písemnosti z časů 
bě obývali velmi rozsáhlou část Evropského konti- nastupujícího křesťan-
nentu a mytologie jednotlivých kmenů se poněkud ství, v nichž kněží horlili 
lišily. proti přetrvávajícím 

Lughnasad byl také slaven na počest svatby bo- představám a často je 
ha Lugha s bohyní Danu (Don, Anu či Áine), tedy přitom popsali. Vý-
Matkou Zemí. To má sounáležitost s plodivou silou znamným zdrojem je 
země a letního slunce a dávalo svátku ještě jeden také folklor, ať už živý 
rozměr. Byl dobou sňatků. Bylo to i velmi praktické, nebo zachycený v lite-
neboť děti počaté na rozhraní července a srpna se ratuře či kronikách. 
rodily koncem dubna, tedy do teplého období roku, Proto víme, že četné 
které jim dávalo v drsných podmínkách starověku slovanské svátky se 

datum a řídily se průběhem žní; nejčastěji se ale lepší naději na přežití. překvapivě podobají rituálům keltským. Do této 
vztahovaly k polovině srpna. Mnozí badatelé proto Lughnasad je v podstatě ve střední Evropě nej- „shody“ patří i staroslovanská oslava úspěšné skliz-
uvažují o určité souvislosti nejen se současnými starším základem pro ještě relativně nedávno slave- ně.
dožínkami, ale i s křesťanským svátkem Nanebevze-né Letnice a dosud stále živou tradicí dožínek.     V  d á v n ých dobách tak i první Slované v našich 
tí Panny Marie, který je slaven 15. srpna. V některých zvycích zůstával jeho dozvuk patrný té- krajinách děkovali Matce Zemi za vše, co se urodilo. 

Oslava dožínek se zachovala až do současnosti. měř do současnosti. Například zmíněné uchovávání Šlo o bohyni Mokoš, která jako Matka Země nejen 
Znal ji i středověk a mnohé zvyky se nikdy nepodaři-kouzelného svazku obilí do příští setby. O tom si ale dávala lidem své dary, ale byla i ochránkyní plod-
lo odstranit. Obvykle zůstávala v určité míře zacho-povíme až za chvíli. nosti a posvátné nitě života. Někde byla i vládkyní 
vána i jejich magická podstata. Drobná feudální Během posledního století před změnou leto- lidských osudů. Za dobrou sklizeň se děkovalo také 
hospodářství učinila dožínky nejprve o něco skrom-počtu podléhají Keltové tlaku Římanů, germán- dalším božským bytostem - Rožanicím, Velesovi a 
nějšími, v osmnáctém století, s rozvojem šlechtic-ských kmenů a Skythů. Na území naší vlasti přichá- Dažbogovi. Alespoň pro základní orientaci - Rožani-
kých velkostatků, však opět nabyly na rozsahu. zejí germánští Markomané někdy v závěru prvního ce jsou v podstatě sudičky známé nám z pohádek, 
Původní průvod navíc obohatily zdobené vozy, taže-století před Kristem. Mnohé z kulturní vyspělosti Veles je bůh podsvětí, které si Slované představovali 
né koňmi. Dožínkový věnec se pak s vinšem (přá-Keltů zaniká a četné znalosti jsou znovu objeveny až jako louku, na níž se pasou lidské duše a proto byl i 
ním, z německého wünschen) předával panské po desítkách staletí. Jak už to ale v takových situa- ochráncem stád a také mnohého, co je ukryto pod 
vrchnosti. Popis takových dožínek lze najít třeba       zemí. Tedy i kořenů rostlin. A Dažbog, často ztotož-
v Babičce Boženy Němcové. Výrazně posílilo oslavy ňovaný se Svarožicem, je bůh slunce. Ke všem 
dožínek národní obrození, které v nich vidělo jeden těmto bytostem se vztahovaly různé rituály, které 
z projevů národních tradic.  Jejich nynější podoba se konaly řadu dnů. Tedy obdobně jako u Keltů. 
tak vyrůstá nejen z tradic pravěkých, ale také z pro-Téměř do současnosti se kupříkladu dochoval zvyk 
měn zemědělství a společnosti. Vyjádřením radosti zhotovení velikého dožínkového věnce z různých 
ze zdárného ukončení žní jsou i dnes. Většina jejich druhů obilí a polních květů, který bývá historiky 
dávných zvyků se ale stala spíše zpestřením zábavy.považován za jeden z pradávných slunečních sym-

bolů. Na Pardubicku se mu dokonce ještě nedávno 
Druhou tradicí, bytostně spjatou s úrodou a „Dožínkové slunce“ říkalo. Do věnce se zaplétalo 

podzimem, je tak zvané posvícení.také ovoce, makovice a pečivo, nejčastěji koláče. 
Slovo posvícení je trochu zavádějící. A je toho Jeho příprava byla náročná a dívky s ní začínaly i 

víc, nejen název. Takže nejprve ten název. Rozhodně týden před oslavou. Také se vázal zdobený snop, 
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Mokoš zase brzy z rána od- roslovanského zvyku. Později tato hodinka souvise-
cházely ženy k řekám a je- la i s poutí.
zerům a tam jí nechávaly V pondělí (někde až v úterý či ve čtvrtek) se také 
ovesný chléb. Při rituál- mnohde odehrávaly pradávné obyčeje - stínání 
ních obchůzkách polí jí za- kohouta nebo beránka, případně shazování kozla z 
se nechávaly to nejlepší kostelní věže či skály. Šlo o rituální zabíjení zvířete, 
sváteční pečivo. Součástí které bylo zcela zřetelným pozůstatkem předkřes-
těchto obřadů byla i hos- ťanských krvavých obětí. Někdejšího poděkování 
tina, na níž nesmělo chy- božstvům za úrodu. Tyto obřady prováděli výhrad-
bět ani maso obětovaných ně mládenci a mladé, neprovdané dívky, čili v teh-
zvířat, zabíjených rituál- dejším pojetí panny, což uvedenou souvislost s po-
ním způsobem. Býval to hanskými zvyky jen stvrzuje. Stejně jako množství 
mladý býček, jalovice, be- proslovů a písní, které obyčej provázely. Původní 
ran nebo kozel. Mezi tyto pohanská podstata se ale během staletí rozplynula 
zvyky patřilo i rituální stí- a zůstal jen rituál. Jakési kruté, přesto oblíbené di-
nání či ubíjení kohouta, vadlo, které časem dostalo vnější formu soudu nad 
které v některých oblas- obětovaným zvířetem. Obvykle se zabíjení odehrá-

nesouvisí se svícením. Odvozeno je od slova „po- tech v různé formě přetrvalo až do minulého století. valo na návsi pod již zmíněnou májkou. Maso se pak 
svěcení“, čímž je míněn obřad posvěcení kostela, Také žrec (staroslovanský pohanský kněz) věstil úro- v hospodě upeklo a snědlo. Tedy opět pozůstatek 
provedený biskupem. Teprve poté v něm mohla být du budoucího roku (někde se tak dělo při dožín- společných pohanských hostin. Pod májkou se také 
uchovávána Nejsvětější svátost oltářní. Jenže - po- kách). K zaniklým obyčejům patřily i společné ná- tančívalo.
kud se nad tím zamyslíme, pak by musely všechny vštěvy hrobů předků, kteří se měli radovat s živými. Pokračovalo se v úterý v hospodě zábavou zva-
kostely být vysvěceny jen na podzim. Což samozřej- Vše trvalo několik dnů. nou „sousedská“, při níž se hrávala pomalejší hud-
mě neplatí. Často se proto datum posvícení vztaho- Je skoro udivující, že některé z těchto prasta- ba. Už z toho je zřejmé, že nepatřila mládeži, ale 
valo ke svátku patrona, jemuž byl místní kostel za- rých zvyků se zachovaly i v dobách křesťanských a těm starším. Někde se ještě o další neděli slavívalo 
svěcen. Tedy k jeho svatému ochránci. Ovšem - tolik několik lze v ojedinělých případech najít dokonce i „mladé posvícení“.
svatých na podzim ale k dispozici není. Krom toho, dnes. V naprosté většině na venkově, protože ve Tyto hody, tyto slavnosti hojnosti, na které se 
aby byl zmatek ještě o něco větší, vstoupila do toho městech se tato tradice, až na výjimky, neudržela. všichni pečlivě chystali a těšili, patřily nejen v 
mnohde pouť, která v některých místech s posvíce- Ale ještě v předminulém a v první polovině minulé- dobách pravěkých a středověkých, ale v podstatě až 
ním splynula. Jenže posvícení je na podzim a pouť ho století byla na vesnicích jedním z nejdůležitěj- do dvacátého století k nejdůležitějším svátkům 
třeba v únoru. Například známá Matějská pouť je ších svátků. Jak takové posvícení, které určitě měli  v venkovské pospolitosti. Stvrzovaly se při nich vztahy 
24. února. A slovo „svatý“ také kdysi nemělo vý- paměti naši pradědové a prapradědové, vypadalo? nejen rodinné, ale i rodové, neboť se scházelo 
znam, který mu nyní dáváme. Jde o výraz obecně Nejdříve je třeba říci, že se chystalo mnoho dní příbuzenstvo z blízka i daleka. Mnohé se vztahovalo 
praslovanský (třeba v Polsku swiety, v Rusku předem. V hospodářství se pořádně uklízelo, často k celé vsi, což zase utužovalo vztahy sousedské.       
svjatoj), který původně znamenal „silný“ nebo se i znovu nabílilo stavení, upravovala se náves, U chutného jídla se krom toho, za přítomnosti všech 
„mocný“. Svatoslav byl tedy muž slavný silou, Sva- chystala hospoda k tancování. A hlavně se peklo a členů rodu, také snadněji řešily různé neshody, 
tobor mocný bojovník a Svatopluk měl mocné plu- vařilo, protože jídla muselo být dost nejen pro do- spory a rozepře. Navazovaly se také nové známosti 
ky. Slovanští křesťané pak k překladu latinského mácí, ale také pro všechny strýčky, tetičky, bratran- a posvícení bývalo často spojeno i se svatbou.
„sacer“ využili právě slovo svatý a posunuli tak jeho ce a tak dále. K dobrotám na hostinu bylo třeba při-
vnímání. počítat i bohatou výslužku, kterou všichni hosté do-

V tomto smyslu jsou na tom lépe na Moravě, stávali. Nezapomínalo se ani na žebráky. Koláče se 
kde mají hody. Což je mnohem přesnější a výstižněj- zvláštním pojmenováním „zvance“ či „zváče“ se 
ší. O posvícení se hoduje. Úplně původně praslo- pekly dokonce už před posvícením. Spolu s pozvá-
vanský „hod“ označoval slavnostmi dobu, ale to se  ním je obvykle roznášely děti. Dosti častá byla i máj-
s jídlem nevylučuje. Ano, posvícení bylo dobou slav- ka na návsi. Ne, to není omyl. Skutečně to tak bý-
nostního hodování - na počest bohů a bohyní země, valo. Právě pod touto májkou se pak odehrávaly 
přírody, duchů krajiny, sadů... Několikadenní do- různé obřady.
bou, v níž se děkovalo, v níž se přinášely oběti, něk- Prvním a hlavním dnem posvícení byla neděle. 
dy i krvavé, v níž se lidé radovali z úrody, naděje na Začínalo se dopolední bohoslužbou, následoval 
další život. oběd. Či spíše hostina, samozřejmě dle majetnosti 

Při nahlédnutí do historie této tradice bychom hospodáře. Nesmělo chybět maso. Dobře to ilus-
mohli opět shlédnout až ke starým Keltům, kteří   tr u j e text lidové písničky, kterou možná znáte: „To je 
k datu podzimní rovnodennosti (kolem 23. září) sla- zlaté posvícení, to je zlatá neděle, máme maso a zas                 
vili svátek „Mabon“, nebo v některých oblastech maso, k tomu kousek pečeně.“ Ovšemže byly i ko-
„Alban Elved“. Ten měl ale trochu jiný charakter. láče a hnětýnky, v dobách novějších dorty a cukroví 
Keltové měli tři svátky sklizně - Alban Hefin, Lughna- a nemohlo chybět pivo, na Moravě víno. Oběd prý 
sad a Mabon - a poslední zmíněný se spíše vztaho- míval až šest chodů. Večer pak mládež tancovala      
val k sadům. Zůstaňme tedy u „našeho“ posvícení,  v hospodě. Většinou až do rána.
u tradic slovanských. Tím ale posvícení nekončilo. Kdepak. V pondělí 

Pro Slovany byla podzimní rovnodennost chvílí, se v kostele opět sloužila mše, tentokrát za zemřelé. 
v níž si slunce odchází odpočinout, aby se mohlo   P o t é šla celá ves na hřbitov uctít ty, kteří odešli na 
v plné síle na jaře vrátit zpět. Proto se s ním loučili a věčnost. Po společné modlitbě u hlavního kříže se 
děkovali mu za úrodu a vše dobré, co jim v uplynu- každá rodina odebrala k hrobům svých předků. Zpět 
lých dnech přineslo. Krom toho se dávaly dary Rož- se všichni vraceli rovněž spolu a to přímo do hospo-
anicím, Rodovi (bůh osudu) a bohyni Mokoš. Roža- dy, kde se zapálila svíce a tancovalo se, dokud nedo-
nicím a Rodovi chléb, kaše, tvaroh a medovina a ta- hořela. Říkalo se tomu „zlatá“ nebo „pěkná“ hodin-
ké se na jeho počest vařilo obřadní pivo. Za bohyní ka. Vlastně šlo o přetrvávání již výše zmíněného sta-

Podob a zvyků mělo posvícení bezpočet. Lišily se 
kraj od kraje, ves od vsi. Jedno však bylo společné. 
Prostě přišla chvíle, v níž po těžké jarní a letní dřině 
na polích, po obdělávání půdy a sklizni nejdůležitěj-
ších plodin, bylo možno se několik dnů radovat. 
Pocítit uspokojení nad tím, že dar nejcennější, dar 
zdravého života bez hladu a nouze, byl bohem či 
božstvy přírody a osudu opět věnován. Nadechnout 
se nové naděje a získat novou chuť a sílu do dalšího 
díla. Ujistit se, že život má tvář i laskavou, že se umí 
občas usmívat a pohladit. Dovolit odvěké lidské 
touze po harmonii, klidu a lásce rozkvést. I když 
každý věděl, že všechna práce hotova není. Nikdy. 
To se jen o svátcích tak zdá. Třeba o posvícení. Nebo 
v romantických snech.      Vladimír Hořejší
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V únorovém vydání Čáslavských novin jsme při-
nesli informaci o umístění čtyř nových portrétů bý-
valých starostů města do interiéru historické budo-
vy zdejšího městského úřadu. Spolu s touto zprávou 
bylo přislíbeno také alespoň krátké představení kaž-
dého z vyobrazených představitelů města včetně 
dostupných informací o době, v níž město vedli, a 
případných problémech, s nimiž se museli potýkat, i 
o radostech, které jim jistě dělal pokrok města. Jaká 
tedy byla situace v Čáslavi v letech 1922 - 1927, kdy 
v jejím čele stál pan Karel Tesař?

Karel Tesař 

Prvořadou událostí v životě města byly oslavy 
10. výročí vyhlášení samostatného československé-
ho státu, které byly připravovány již od jara roku 
1928. V předstihu byla opravena fasáda radnice, 
připravena byla také  jubilejní výstava památek.    
28. října promluvil k občanům shromážděným na 
náměstí  Karel Tesař nejen jako starosta, ale i jako 
bývalý člen Národního výboru a přímý účastník 
říjnových událostí roku 1918. 

V roce 1928 se také podařilo důstojně uložit 
údajné Žižkovy ostatky v prvním patře radnice, kde 
byla z městského archivu vybudována podle návrhu 
architekta Václava Svobody Žižkova síň. 

Narodil se v rodině čáslavského učitele. Vystu-
doval zdejší nižší gymnázium, na vyšším gymnáziu 
pokračoval v Havlíčkově Brodě. Po maturitě odešel 
do Prahy na lékařskou fakultu. Už od studentských 
let se aktivně  zapojil do spolkového života. Po do-
sažení doktorátu zahájil lékařskou praxi v Čáslavi. 
Zde se angažoval hlavně v Sokole, od roku 1897 byl 
jeho starostou. Za své zásluhy dostal nejvyšší so-

Téhož roku zasáhla čáslavskou židovskou obec kolské vyznamenání plaketu „Na stráž!“. Byl členem 
velká rána. Zemřel rabín Šimon Hoch, který v Čáslavi ochotnického spolku i Čtenářské Besedy. V roce 
působil celých 41 let. Obyvatele Čáslavi zaskočila i 1895 se stal členem městského zastupitelstva, od 
zpráva o tragické smrti novináře a spisovatele, roku 1909 byl členem městské rady. Za 1. světové 
čáslavského rodáka Rudolfa Těsnohlídka. Jeho 
kremace v Pardubicích se zúčastnili i zástupci 
města. 

V březnu 1929 Karel Tesař zemřel. 
Sokolové svému bývalému starostovi vypravili 

velkolepý pohřeb a městská rada k uctění jeho 
památky založila nadaci ve prospěch místních 
chudých. V dubnu byl na schůzi zastupitelstva 
zvolen novým starostou Tesařův dosavadní první 
náměstek stavitel Josef Oliva.       

války byl nasazen  na rumunskou frontu. 
Ve funkci starosty působil pouhé dva roky, od 

svého zvolení v roce 1927 do předčasné smrti v roce 
1929. V této době pokračuje stavební rozvoj města. 
Konečně je realizována přestavba a přístavba gym-
názia. V sousedství rekonstruované budovy školy je 
založen parčík se sakurami a květinovými záhony. Je 
dokončena přístavba nemocnice a pokračuje dláž-
dění ulic. Pražská akciová mlékárna vybudovala na 
náměstí mléčný kiosek.  Byl otevřen sborový dům 
Českobratrské církve evangelické.  Město dlouho-
době podporuje českou menšinu v Žacléři, které se 
podařilo v této době vybudovat Národní dům. 
Rozvoj města však brzdil trvalý nedostatek vody. 
Tento problém se doposud žádnému vedení města 
nepodařilo vyřešit. Nejvýznamnějším počinem tak 
bylo zahájení jednání o výstavbě vodovodu, který 
by přivedl do města vodu z pramenišť u Malče vzdá-
lených 28 km.  Autorem projektu byl inženýr Vladi-
mír Chmelík. Byl tím definitivně opuštěn projekt vo-
dovodu z Dolních Bučic předložený  před 1. světo-
vou válkou inženýrem Vanclem. Vybudování tohoto 
skupinového vodovodu v následujících letech vý-
razně zlepšilo zásobování města vodou.

                                 PhDr. Drahomíra Nováková

ÚŘAD

KAREL TESAŘ (ve funkci 1927 - 1929)

 I GALERIE
KRÁTKÁ EXKURZE DO DOBY STAROSTŮ, JEJICHŽ PODOBIZNY 
MŮŽEME VIDĚT NA CHODBÁCH MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Dne 4. dubna se konala na Nové scéně v Dusíkově rok 2016. Proběhlo schválení 
Divadle valná hromada Mikroregionu Čáslavsko. rozpočtu na rok 2017, byla 
Setkání se zúčastnilo 17 členských obcí, 1 nečlenská přečtena zpráva kontrolního 
obec a několik hostů. Paní plk. JUDr. Blanka Matějů výboru a výsledek přezkou-
(vedoucí územního odboru PČR Kutná Hora) spolu s mání hospodaření. V nepo-
panem Vojtěchem Nezbedou (autor projektu) před- slední řadě byly projednány 
stavili nové webové stránky Bezpečné Čáslavsko. plány na rok 2017. Dále pro-
Své slovo na valné hromadě Mikroregionu Čáslav- mluvil pan Mgr. Norbert Kobe-
sko získali radní Středočeského kraje pan Ing. Věslav la a krátce zrekapituloval pro-
Michalik a pan RNDr. Ivo Šanc CSc. Se starosty hovo- jekt MAP vzdělávání. Na závěr 
řili na témata, která patří do jejich gesce, a to je hos- valné hromady se dostali ke 
podářský a regionální rozvoj, životní prostředí a ze- slovu poskytovatelé sociál-
mědělství. Zvláště pak téma sucha bylo žhavým té- ních služeb, kdy proběhla se 
matem. Poté setkání probíhalo dle programu. Sta- starosty vzájemná diskuze na 
rostové byli panem předsedou DSO Janem Jiskrou téma zlepšení soc. služeb pro 
seznámeni se zprávou o činnosti a hospodaření za občany našeho regionu. 

MIKROREGION ČÁSLAVSKO
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ, NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA 1/1, 286 01 ČÁSLAV 

Autor: Miroslav Lepeška

VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU ČÁSLAVSKO 

PO STOPÁCH BOHUMILA HRABALA
Mikroregion Čáslavsko uspořádal 13. května 2017 ochutnávka nefiltrovaného zlatavého moku přímo  
pro občany členských obcí výlet Po stopách Bohu- z ležáckého tanku. Posledním bodem výletu byl 
mila Hrabala. oběd v Hájence v Kersku, - „Se šípkovou!“ nebo „Se 

Účastníci navštívili Polabské muzeum v Nym- zelím!“ Na závěr výletu byla možnost procházky po 
burce. Prohlédli si nejen stálou expozici věnovanou Kersku s cílem nalezení chaty Bohumila Hrabala. Na 
Bohumilu Hrabalovi, ale i expozici o historii Nym- fotografie z výletu se můžete podívat na našich we-
burka. Další zastávkou byl Nymburský pivovar. Zde bových stránkách s názvem . 
účastníky zájezdu čekala exkurze o výrobě piva a 

www.caslavsko.com

SETKÁNÍ STAROSTŮ 
MIKROREGIONU ČÁSLAVSKO 

Dne 26. června 2017 proběhlo pravidelné setkání 
starostů členských obcí v rámci projektu Centra spo-
lečných služeb. Tohoto setkání se zúčastnil pan Ing. 
Lukáš Vlček - starosta města Pacov, který starostům 
přednesl, proč je důležitá spolupráce obcí, zvláště 
pak těch menších. Uvedl vlastní příklady všeoboro-
vé spolupráce obcí v  
představil Mikroregion Stražiště, kde kancelář fun-
guje naprosto ukázkově a spolupráce mezi obcemi 
je na velmi dobré úrovni. Pan Ing. Vlček také sdělil,  
s jakými projekty má region na Vysočině  zku-
šenosti. 

Dalším hostem setkání byl bezpečnostní tech-
nik pan Josef Janata, který upozornil starosty na to, 
že je velmi důležité, aby měli vše ohledně 

 a nabídl 
jim své služby. Důležitým bodem setkání bylo před-
stavení nové posily kanceláře. Mikroregion Čáslav-
sko rozšířil své služby v rámci projektu Centra spo-
lečných služeb o služby věnované pouze veřejným 
zakázkám. 

Dobrovolném svazku obcí,

cenné

Bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci v pořádku
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Projekt Centrum společných služeb, ve kterém je 
Mikroregion Čáslavsko zapojen, byl rozšířen o nové 
služby. Ty se budou zaměřovat pouze na veřejné 
zakázky. Této problematice se bude věnovat specia-
listka na veřejné zakázky, kterou se po čtyřdenním 
školení stala paní Marie Francová – starostka Třebo-
nína. 

CENTRUM SPOLEČNÝCH 
SLUŽEB – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Jedním z hlavních cílů Mikroregionu Čáslavsko je výzvy je možnost zahrnutí eventuálních nákladů na 

lepší připravenost obcí na různé výzvy operačních opravy domácích čistíren v průběhu desetileté udr-
programů, které jsou k dispozici. Jedním z takových žitelnosti projektu. I toto by mělo v budoucnu vý-
prvních úspěšných příkladů je Výzva č. 11 Státního razně ušetřit obyvatelům náklady na údržbu.
fondu životního prostředí pro malé obce. Jde o sys- Významným aspektem spolupráce obcí je fakt, 
tém odkanalizování obcí soustavou malých domov- že probíhala vzájemná diskuze a pomoc při žádos-
ních čistíren odpadních vod. Tento systém je již dlou- tech. Výsledkem je, že v tomto pilotním projektu 
hodobě využíván např. v Rakousku nebo Švýcarsku uspěly již tři obce z Čáslavska (Vodranty, Starkoč a 
v oblastech Alp. místní část obce Vlkaneč). Čtvrtá obec - Třebonín, 

Pro malé obce je velmi nákladné pořízení, ať již která žádost podala nedávno, je zatím v očekávání 
tlakové nebo gravitační kanalizace. Nákladné je to  výsledku. Toto je nepochybně v tak očekávané a 
nejen po stránce investiční, ale i následné provozní žádané výzvě velký úspěch našeho regionu. 
náklady by přinesly nejen ob-
cím, ale i jejich obyvatelům 
nemalé finanční zatížení. Ten-
to systém má samozřejmě i 
své zápory, a sice pokud není 
domácí čistírna dobře udržo-
vána, je její funkčnost omeze-
na. Tento nešvar však v tomto 
případě nahrazuje povinný 
monitorovací systém, který 
bude kontrolovat kvalitu vy-
pouštěných vod. Případné 
havárie tak budou obcí rychle 
opraveny. Další výhodou této 

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ V OBCÍCH ČÁSLAVSKA 

SPORTOVNÍ POHÁDKOVÉ LÉTO 
PRO DĚTI

V úterý 10. října se v čáslavském hotelu Grand usku- doucího katedry počítačů a centra umělé inteligen-
teční 2. ročník Veletrhu studijních oborů a pracov- ce ČVUT Michala Pěchoučka, nebo zprávu o vývoji 
ních příležitostí. Stejně jako v minulém roce nemá trhu práce v ČR od analytika společnosti LMC, která 
tato přehlídka za cíl suplovat již zavedené veletrhy vyvíjí on-line služby pro hledání práce, Tomáše Erví-
škol, ale nabídnout širší rozhled o možnostech na Dombrovského.
uplatnění v našem regionu. Návštěvníci si tak bu- Organizátoři veletrhu dlouho rozmýšleli, ja-
dou moci udělat obrázek nejen o nabízených učeb- kým způsobem tuto doprovodnou aktivitu uchopit 
ních oborech, ale také o možnostech následného a jako nejpříhodnější se nakonec ukázal formát 
uplatnění na trhu práce. Vedle učilišť a středních „Videokavárna Julese Vernea“.  Stejně jako u zakla-
škol se totiž budou prezentovat také regionální za- datele žánru sci-fi, který ve své době předpověděl 
městnavatelé se vztahem k nabízeným učebním vznik řady dnes již běžných a často překonaných 
oborům. produktů vědy a techniky, se i diváci na veletrhu bu-

„Od samého začátku je smyslem veletrhu zpro- dou s největší pravděpodobností pozastavovat nad 
středkovat informace o možnostech studia a uplat- mnohými výhledy na možné podoby trhu práce      
nění na trhu práce v co nejširších souvislostech. Byli v blízké budoucnosti. 
bychom rádi, kdyby cílovou skupinou do budoucna Sebere nám skutečně v následujících 20 letech 
nebyli pouze žáci 8. a 9. ročníků základních škol a umělá inteligence polovinu pracovních míst? Na 
jejich rodiče, ale také široká veřejnost“ uvedl za or- druhou stranu, kdo z nás si před 20 lety dokázal 
ganizátory Norbert Kobela. představit, že budeme v kapsách nosit telefony       

Na letošní ročník tak pořadatelé veletrhu při- s nepřetržitým připojením k internetu.
pravují mimo jiné také doprovodný program v podo- Více informací o časovém harmonogramu ak-
bě videozáznamů a prezentací odborníků, věnují- ce, vystavujících školách, učilištích a firmách bude 
cích se pravděpodobnému vývoji trhu práce v hori- průběžně zveřejňováno na webových stránkách 
zontu příštích 20 - 30 let. Těšit se můžete například Mikroregionu Čáslavsko a facebookových profilech 
na možná mírně znepokojující vizi budoucnosti ve- mikroregionu a MAP Čáslavsko.

ČÁSLAVSKÝ VELETRH ŠKOL A FIREM LETOS NABÍDNE MIMO JINÉ 
TAKÉ POHLED NA MOŽNÝ VÝVOJ TRHU PRÁCE V „BLÍZKÉ“ BUDOUCNOSTI

Obec Krchleby ve spolupráci s Mikroregionem Čás-
lavsko uspořádala SPORTOVNÍ POHÁDKOVÉ LÉTO 
pro děti na téma LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY. Tábora se 
zúčastnilo 31 dětí od 3 do 12 let. Podle olympijských 
kruhů byly rozděleny do 5 skupin - Amerika, Afrika, 
Austrálie, Asie a Evropa. Družstva soutěžila v růz-
ných disciplínách. Děti si mohly vyzkoušet střelbu    
z luku, šipky, kroket, skok do písku, luštění šifry, sla-
lom atd. Ve volném čase hrály fotbal, florbal, bad-
minton, jezdily na vodní skluzavce atd. Fotografie    
z týdenního tábora naleznete na webových strán-
kách obce Krchleby www.krchleby-kh.cz

Rozhodnutím zastupitelstva obecního úřadu Žáky 
došlo k rekonstrukci budovy obecního úřadu, která 
se nyní změnila hlavně v Mateřskou školku.

Kancelář obecního úřadu byla oproti původní-
mu stavu přesunuta do přízemí, první patro a část 
přízemí bude využívat školka. Pozemek kolem budo-
vy byl oplocen a vybaven herními prvky, aby mohl 
sloužit jako školní zahrada.

K slavnostnímu otevření došlo dne 12. 8. v odpo-
ledních hodinách. Starosta obce Tomáš Neužil před-
stavil ředitelku Olgu Urbanovou a učitelku Zuzanu 
Dvořákovou, jejichž tým bude doplňovat Alena 
Šťastná. Školku od září navštěvuje 20 dětí.

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 
V OBCI ŽÁKY

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI
Veletrh zaměstnavatelů a studijních příležitostí – 10. října 2017

Vánoční shromáždění starostů Mikroregionu Čáslavsko – prosinec 2017
Jednodenní lyžovačka s Mikroregionem – leden/únor 2018

Ples Mikroregionu Čáslavsko – 3. března 2018
Aktuální informace o dění v Mikroregionu Čáslavsko sledujte na našich webových 

stránkách nebo facebookovém profilu. 
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2. Místem konání voleb 1176, 1177, 1751, 1811.
B. Němcové - čp.: 640, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 
1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1207, 1208, 1601.
J. Kollára - čp.: 563, 564, 730, 1209.

je volební místnost ve STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE - ul. J. Vrchlického - čp.: 561.
Přemysla Otakara II. 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Celé ulice:  Akátová, Ant. Dvořáka, Bezová, B. Smetany, Družstevní,    
El. Krásnohorské, Fibichova,  je volební místnost v GYMNÁZIU - ul. Masarykova 
Havlenova, Chmelová, Jetelová, Lísková, Na Skále, Na Svornosti, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Novodvorská, Sadová, Šípková, Travní, Trnková, V Břízkách, V Tou- Celé ulice: Břízová, Habrová, K Vodrantům, Ke Koupališti, Modřínová, U 
fárně, Žitná. Lesoparku, Úzká ulička, Vrcha, Vrchovská, Za Tratí.
Žitenická - čp.: 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1300, 1301, 1302, 1303, Poštovní - čp.: 85, 225, 252, 595, 607.
1304. Žižkovo nám.- čp.: 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88.
Jeníkovská - čp.: 16, 219, 231, 266, 301, 349, 355, 356, 362, 363, 1053, Dusíkova - čp.: 77, 78, 174, 192, 230, 596, 1235, 1236, 1243, 1244.
1099, 1132, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, Masarykova - čp.: 111, 129, 183, 191, 194, 204, 212, 217, 224, 240, 241, 
1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1663, 245, 258, 285, 331, 471, 1832.
1687. Jablonského - čp.: 253, 254, 290, 381, 382, 386, 392, 408, 427, 477, 

478, 489, 750, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227.
Husova - čp.: 128, 169, 387, 410, 464, 625.
Tyršova - čp.: 206, 208, 225, 242, 265, 295, 352, 373, 376, 1105, 1327, 

je volební místnost v ZÁKLADNÍ ŠKOLE - Žižkovo nám. 1328.
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Pod Nádražím - čp.: 262, 286, 1951.
Celé ulice:  Dr.L.Quise, Formíkova, Gen. Františka Moravce, J.Mahena, 
Jana Karafiáta, Jana Roháče z Dubé, Komenského náměstí, Kostelní 
náměstí, Koželuhy, Na Bělišti, Na Fortně, Na Kozinci, Na Nepřízni, 
Palackého, Rusalka, Táborská, Tylova, Váchova, Žižkova brána.               j e    volební místnost ve STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI 
Nazaret - čp.: 59, 94. DOPRAVNÍM - ul. Aug. Sedláčka 
Kl. Čermáka - čp.: 23, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 123, 124, 125, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 241. Celé ulice: Aug. Sedláčka, Chotusická, Dr. Františka Škrdleho, Emila 
Přemysla Otakara II.- čp.: 86, 90, 91, 92, 97, 203, 251. Picka, Hejdof, Hluboká cesta, Jabloňová, Jasanová, Javorová, Jilmová, 
Poštovní - čp.: 219. Kalabousek, K. Pazderského, Kaunického, Lochy, Na Mýtě, Nad 
Za Rybníkem - čp.: 63. Budínem, Nad Rezkovcem, Potoční,  Rezkovec, Topolová, Třešňová.
Masarykova - čp.: 248. Nazaret - čp.: celá ulice kromě čp. 59 a 94.
Žižkovo nám. - čp.: 1, 2, 3, 70, 87, 89, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, Pražská - čp.: 105, 108, 113, 116, 117, 118, 162, 166, 171, 267, 270, 297, 
105, 106, 107, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 162, 163, 164, 165, 338, 351, 468, 473, 475, 492, 509, 522, 523, 531, 532, 538, 539, 540, 
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 182, 196, 229, 246, 249. 541, 544, 618, 668, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 746, 751, 754, 778, 
Pražská - čp.: 1591. 816, 857, 858, 865, 866, 904, 980, 1037, 1091, 1098, 1124, 1125, 1129, 
Táborská - čp.: 986, 1667. 1142, 1201, 1253, 1350, 1460, 1686, 1817, 1820, 1821, 1822, 1823, 

1898, 2022.
Dr. K. Tesaře - čp.: 627, 631, 632, 633, 845, 1717.
Tyršova - čp.: 449.

je volební místnost v KLUBU DŮCHODCŮ - ul. Přemysla Otakara II. 
čp. 86 - vchod z Poštovní ulice 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice: Chrudimská, Jiřího z Poděbrad, Luční, Pod Pilou, Prokopa je volební místnost v MATEŘSKÉ ŠKOLE - ul. Jahodová 
Holého, Sluneční, U Cihelny. pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Přem.Otak.II. - čp.: 545, 1100, 1135, 1146, 1147, 1148. Celé ulice: Čeplova, Chrpová, Fialková, Jahodová, Jarmily 
Jeníkovská - čp.: 134, 135, 136, 137, 138, 139, 360, 367, 940, 995, 996, Kratochvílové, Jasmínová, Jiřinová, Konvalinková, Květinová, Liliová, 
997, 1087, 1381, 1382, 1698. Lípová, Ludmily Formanové, Malinová, Na Vyhlídce, Růžová, Šeříková, 
Masarykova - čp.: 216, 227, 322, 354, 1889. Vodranty, Zahradní, Žacká.
Dusíkova - čp.: 781, 789, 790, 827, 828, 829, 1237, 1238. Za Rybníkem - čp.: 226, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 398, 401, 402, 
Jablonského - čp.: 361, 458, 606, 826, 880, 881, 1228. 403, 412, 418, 422, 423, 436, 437, 438, 479, 913, 1229, 1251, 1284, 
Tyršova - čp.: 391, 882, 956, 1107. 1287, 1288, 1319, 1320, 1707, 1809,  1871.   
Al. Jiráska - čp.: 562, 565, 570, 571, 603, 694, 974, 1045, 1174, 1175, 

ve volebním okrsku č. 1

ve volebním okrsku č. 4

ve volebním okrsku č. 2

ve volebním okrsku č. 5

ve volebním okrsku č. 3

ve volebním okrsku č. 6

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta města Čáslavi podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

 v pátek   dne  20. října 2017   od  14:00  hodin  do  22:00  hodin  
a   

v sobotu dne  21. října 2017   od  08:00  hodin  do  14:00  hodin.
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ve volebním okrsku č. 7

ve volebním okrsku č. 9

ve volebním okrsku č. 8

K. Hilberta, L. Želiny, Mikoláše Alše, Pod Zahradami.
Tyršova -  čp.: 209, 211, 446, 499, 500, 521, 556, 597, 598, 605, 610, 

je volební místnost ve STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE - ul. 613, 636, 637, 685, 691, 810, 811, 887, 906, 907, 1230, 1241, 1568.
Přemysla Otakara II. Dr. K. Tesaře - čp.: 524, 525, 528, 529, 579.
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Husova - čp.: 197, 215, 291, 318, 319, 328, 329, 526.
Celé ulice: A. Chittussiho, Filipovská, Gen. Eliáše, J. Dobrovského, Masarykova - čp.: 126, 218, 229, 234, 250, 255, 257, 276, 277, 280, 288, 
J.Jungmanna, Mat. Ulického, P. J. Šafaříka, Plynárenská, Pruchova, 292, 330, 341, 357, 413, 414, 1039, 1040.
Svat. Čecha. Pražská - čp.: 185, 316, 317, 434, 443, 459, 460, 461, 592, 1219, 1220, 
Celá část obce: Filipov - ulice: Ve Dvoře, Zámecká, Žlebská. 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625.
Jeníkovská - čp.: 160, 222, 348, 577, 578, 580, 581, 584, 650, 1065, 
1082, 1104,  1696, 1697, 1706, 1762.
B.Němcové - čp.: 440, 701, 702, 703, 704, 705, 715, 716, 794, 795, 796, 
802, 813, 814, 852, 1137, 1210. je volební místnost v ZÁKLADNÍ ŠKOLE - Sadová ul. - hlavní vchod 
Al. Jiráska -  čp.: 557, 695, 711, 720, 722, 723, 724, 731, 732. pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
J. Kollára - čp.: 558, 575, 576, 1138. Celé ulice: R.Těsnohlídka.
J. Vrchlického- čp.: 566, 567, 568, 569, 707, 708, 709, 710, 721, 815, Kl. Čermáka - čp.: 45, 115, 116, 117, 198, 1599.
969, 1016, 1017, 1018, 1019, 1022, 1023, 1070, 1071, 1368, 1369. Jeníkovská - čp.: 252, 975, 1559, 1560, 1645, 1646, 1647.

Žitenická - čp.: 10, 1305, 1306, 1307, 1308, 1529, 1530, 1531, 1533, 
1534, 1535.
Přemysla Otakara II.- čp.: 938.

je volební místnost v ZÁKLADNÍ ŠKOLE - ul. Masarykova 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Celé ulice:  28.října, Bojovníků za svobodu, J.Myslbeka, Formanova,   

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

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

V Čáslavi dne 15. 9. 2017   

 
Ing. Jaromír Strnad, v.r.
starosta města Čáslavi

POZOR
ZMĚNA SÍDLA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

PRO VOLEBNÍ OKRSEK Č. 6
VOLIČI, 
ZAŘAZENÍ DO TOHOTO VOLEBNÍHO OKRSKU 
(ČEPLOV) 
MAJÍ NYNÍ NOVĚ

V JAHODOVÉ ULICI

VOLEBNÍ MÍSTNOST 
V OBJEKTU 
MATEŘSKÉ ŠKOLY 
NA ČEPLOVĚ
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Před 5 lety začala Barbora Jelínková, nyní žačka 4. třídy čáslavské Základní 
školy v Sadové ulici, s tréninkem tenisu pod vedením svého otce Tomáše 
Jelínka. Dnes dělá čest svému městu, navzdory tomu, že často odpovídá na 
turnajích na dotaz, odkud to vlastně je. Odpovídala, že z Čáslavi a od letošního 
roku přidává i klubovou příslušnost jednoho ze třech národních tréninkových 
center, nejstaršího klubu s největší historií, který vychoval mnoho hráčů světové 
TOP 100 jako Damm, Rikl, Hernych, Minář, Hradecká, Benešová, sestry 
Plíškovy. Klubu,v jehož prostorách se psaly naše tenisové dějiny a hrálo v nich 
54 granslamových vítězů ve dvouhře I. ČLTK Praha ( Štvanice).
 Barunka vstoupila na okruh republikového tenisu až po 4 letech tréninku v 
ústraní, kde se poctivě a pilně věnovala nácviku techniky, která je založená na 
rotacích a změnách tempa hry. Jaké to pak bylo překvapení, když tato neznámá 
drobná dívenka z Čáslavi přijela na první turnaj ČLTK, s nejsilnějším obsazením 
z celé republiky a od prvních úderů si získala respekt a obdiv trenérů a hráčů a 
přivezla hned třetí a následně druhé místo.
 Na dalším turnaji, konaném na Spartě v zimě 2012/13, již byla oslovena klubem 
I. ČLTK s nabídkou spolupráce. Zajímavostí je, že hodinu na to, byla oslovena 
Spartou, která tuto nabídku poté ještě několikrát zopakovala. Její turnajová 
bilance je neuvěřitelná, jelikož se z prvních 15-ti největších turnajů konaných na 
ČLTK, Spartě a Neridé vrátila vždy s pohárovým umístěním. Celkem nasbírala 
18 turnajových trofejí.
 Nyní končí svou věkovou kategorii jako hráčka top 10 republiky,  jako 
východočeská krajská přebornice a v přípravě na kategorii mladších žákyň již 
bude využívat podpory klubu I. ČLTK Praha v jeho Tréninkovém středisku 
mládeže. Ke svým tréninkům bude také nadále využívat krásné zázemí 
sportovního areálu Vodranty, jímž se město Čáslav může právem pyšnit. 
Zároveň děkuje všem, kteří jí pomáhají na její dlouhé cestě na vrchol.   tj

Přibližně před čtyřmi lety jsme na stránkách Čás-
lavských novin představili novou tenisovou naději, 
slečnu Barboru Jelínkovou, která převážně pod ve-
dením svého otce trénuje právě v našem městě, kde 
také žije. Tehdy se jednalo o žákyni čtvrté třídy, kte-
rá ale již měla za sebou několik let pilné a tvrdé prá-
ce na kurtech. Její odhodlání i dohled trenéra už v té 
době slavily úspěchy nejen v podobě vítězství na 
turnajích, ale také v zájmu významného klubu ČLTK 
Praha na Štvanici. Právě zde, ve šlépějích takových 
tenistů a tenistek, jakými jsou Minář, Hradecká, 
sestry Plíškovy a další, postupuje (mimo svoje čás-
lavské tréninky) Bára krok po kroku k vyšším příč-
kám v republikovém žebříčku své věkové kategorie. 
V jaké fázi je její sportovní snažení nyní? 

Když je řeč o výsledcích, jakými úspěchy se tedy 
může za poslední dobu Bára pochlubit? 

Kolik času je tedy třeba sportu věnovat, aby by-
lo možné očekávat tak dobré výsledky a dokonce      
i jejich vzestup?

Jak je možné tak intenzivní tréninky skloubit se 
školou?

O Bářiných úspěších hovořil mimo tenistky sa-
motné také její otec a trenér, pan Tomáš Jelínek: 
„Po čtyřech letech se Báře podařilo 

školy. Zatím se mi ale daří to všechno dohnat.“
Do hovoru o spojení školy a sportu se zapojil ta-

ké otec a trenér v jedné osobě, který poděkoval ve-
dení základní školy: „C

„Někdy je to docela složité, hlavně když jsou ví-
kendové zápasy s dohrávkami v pondělí. To mi po-
tom uteče nějaká látka, kterou musím po večerech 
dohánět. Stejně je to i ve dnech, kdy jedeme na 
Štvanici a já musím třeba odejít o hodinu dřív ze 

zakončit kate-
gorii mladších žaček na osmém místě v republice a   
z této pozice vstoupila v roce 2017 do prvního roku 
svého působení v kategorii starších žákyň. Zde ode-
hrála už i některé zápasy - konečné pořadí ale ještě 
neznáme, protože žebříčky budou vycházet až řiny píle se projevily i na kondičním soustředění        
koncem října. Přesto už nyní můžeme předpoklá- v Nymburce, kde měla Bára podle statistik, 
dat, že jestliže do tohoto prvního roku vstupovala vedených plných šestnáct let, jednoznačně nejlepší 
asi na 80. místě, vypadá to nyní na vzestup o dalších o se týče školy, rád bych  zdů- výsledky.“
přibližně 55. míst, což je určitě možné považovat za raznil výborný přístup třídního učitele magistra Jo-
velký úspěch, vezmeme-li v úvahu skutečnost, že sefa Jarolíma, ředitele školy magistra Pavla Škarky, 
závodně registrovaných tenistů v její věkové kate- ale i všech ostatní pedagogů, protože škola pocho- Jsou to jak vítězství ve dvouhře či čtyřhře (to 
gorii jsou v republice přibližně dva tisíce, takže o pila, že se jedná o tenis na vrcholové úrovni v její vě- znamená v kategoriích jednotlivců), tak i vítězství    
soupeře není nouze.“ kové kategorii a v rámci daných možností se snaží v týmových soutěžích. V této souvislosti je možné 

Slovo jsme dali také mladé sportovkyni, která se Báře vycházet vstříc. jmenovat například její podíl na vítězství družstva 
rozhovořila o své dennodenní přípravě na co nej- Kromě otce a již zmiňovaného pražského tre- klubu Štvanice, od roku 2000 zařazeného mezi pres-
lepší tenisové výkony. néra Lubomíra Štycha Báře v jejím tenisovém vze- tižní světové kluby s více než stoletou tradicí (Cente-

stupu pomáhá také další zkušený odborník, bývalý nary Tennis Clubs) v jejich klání jak ve španělské 
učitel tělocviku například na zdejším gymnáziu, pan Barceloně, tak i v irském Dublinu, kde Bára nepro-
Josef Kučera, pod jehož vedením v minulosti vyrost- hrála žádný zápas, ačkoliv šlo o hru na přírodní trá-

„Trénuji každý den tak dvě hodiny, někdy je k to- lo dokonce několik mistrů republiky v atletice v ka- vě, tedy na kurtech, jaké neměla do té doby mož-
mu přidané i kondiční cvičení s panem Kučerou. To tegoriích žactva a dorostu. Také on má tedy k talen- nost vyzkoušet. 
je posilování, protahování a tak... Někdy dojíždíme tu i sportovnímu posunu Barbory Jelínkové určitě Z evropských turnajů vzpomeňme třetí místo     
také na Štvanici, kde mi pomáhá trenér Lubomír co říci. z dvouhry v Jablonci nad Nisou a účast ve finále čtyř-
Štych, což je trenér reprezentací do 12., 14. a 16. let. „Předně si musíme uvědomit, že se jedná o běh hry v Rakovníku. Dále není možné opomenout ně-
Do Prahy ale dojíždím nepravidelně - někdy je to na velmi dlouhou trať. S Bárou spolupracuji již čtyři kolik finále turnajů vyšší výkonnostní kategorie i ví-
dvakrát i třikrát do týdne, potom zase třeba tři týd- roky s tím, že mám na starosti její kondiční přípravu, tězství v soutěžích kategorie, do které Bára nyní 
ny nejedu. která zahrnuje celou řadu činností. Myslím si, že   sp  a dá. 

v jejím věku je nejdůležitější obratnost, rychlost, Zmiňované úspěchy jsou určitě povzbuzující a 
koordinace a zpevnění těla. Určitou část naší spolu- motivují k další práci. Bára ale pomalu přichází do 
práce zabírají také cvičení, která přispívají k relaxaci věku, kdy se děti loučí se základní školou a se vstu-
před dalším náročným tréninkem. pem na školu střední se často změní i jejich pri-

Bára je rozhodně velmi perspektivní tenistka, ority...
ale zvláště u takto mladých sportovců je ve hře ještě „Na Štvanici mají poměrně jasno v tom, že by si 
mnohem více vlivů, než se zdá. Je třeba nejen přáli, aby Bára studovala střední školu v Praze a 

talent, ale i chuť, vůle, mohla tam častěji trénovat. Já si ale myslím, že bude 
pracovitost... a pokud se vhodné, abychom ještě i na střední škole pokračo-
toto všechno sejde, lze do- vali v týmu otec - dcera a další trenéři. Vždyť i zde ve 
jít i k velmi dobrému výs- městě je poměrně bohatá nabídka středních škol,“ 
ledku. Jediným jejím sou- nahlédl do dalších let otec mladé tenistky. Ona 
časným handicapem je sama má o své budoucnosti také poměrně jasnou 
prozatím malý vzrůst a níz- představu. Pokud by vše šlo podle jejích současných 
ká hmotnost oproti jejím představ, ráda by se i díky své tenisové výkonnosti 
soupeřkám, což se potom dostala na některou z amerických univerzit a 
samozřejmě odrazí v síle podívala se tak do velkého (nejen sportovního) svě-
úderu a tak dále. I přesto ta. Takové úvahy jsou v této chvíli ale ještě pouhým 
ale Bára vítězí. “ snem. Přesto přejeme Báře, aby se jí i nadále dařilo 

Spolupráci s panem tak dobře, jako doposud, aby ji neopouštělo odhod-
Josefem Kučerou zhodno- lání dokázat, že má nejen talent, ale i dostatek sil na 
til i otec Báry: „Výsledky vítězství a další postupy. Přejeme jí také, aby v tom, 
práce pana Kučery a Bá- co dělá, byla šťastná.              zn, foto archiv tenistky

BARBORA JELÍNKOVÁ STOUPÁ V TENISOVÉM ŽEBŘÍČKU
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Druhá sezona zimního stadionu je tady a zpozornět 
by měli bruslaři od nejmenších po největší. Pro-
gram stadionu čeká několik novinek. 

nebo jiné amatérské soutěže.” přestupovými pravidly, přestup schválí. Každý hráč 
Přestože se jedná o neprofesionální a nepostu- v dané sezoně může přestoupit jen jednou.

povou soutěž, bude se každý tým řídit několika pra- „Týmům bude plocha pronajímána za standard-
Veřejné bruslení bude v říjnu a listopadu probí- vidly a podmínkami. Zástupci všech týmů dali do- ních 2 200 korun za 75 minut, což s sebou nese nut-

hat každou sobotu od 16:00 do 18:00 a neděli od hromady směrnici, kde je popsán celý koncept ligy, nost přizpůsobit hrací čas zápasu. Nebudeme tedy 
9:30 do 11:30. Od prosince bude k těmto dnům a který nám Lukáš Klinkáček přibližuje: “V Čáslavské hrát 20 minut jedna třetina a 15 minut přestávka 
časům přidán ještě čtvrtek od 14:30 do 16:30. Cena amatérské hokejové lize 2017/2018 je přihlášeno jako je tomu u základního hracího času v profesio-
veřejného bruslení zůstává stejná jako v loňském deset týmů, které během září sehrály několik přá- nálních zápasech, ale 20 minut jedna třetina, 3 mi-
roce, tedy bruslaři nad 15 let platí 40 Kč a do 15 let telských utkání, a třetího října startuje první kolo. nuty pauza, 20 minut druhá třetina, 3 minuty 
20 Kč. Děti do 5 let mají vstup zdarma. Dětem je vý- Všechny zápasy se odehrají na půdě čáslavského pauza. Pro třetí třetinu se nastaví časomíra na tako-
razně doporučováno, aby nosily helmu. Potřebovat zimního stadionu. V každém týdnu bude odehráno vý čas, abychom se skutečně vešli do těch 75 minut. 
ji budou především při „Veřejném bruslení - hokej”, pět utkání a to ve dnech úterý, středa a neděle. Zá- První dvě třetiny budou hrány na čistý a třetí na 
kdy se zhruba jednou za čtrnáct dní budou moci kladní část soutěže má dvě části, ve kterých se utká hrubý čas,” dodává Lukáš Klinkáček závěrem.
utkat v hokejových zápasech děti se svými rodiči. každý s každým. Třetího prosince končí první část a Aktuální informace na . 
„Rozhodíme hokejky jako za starých časů na za- od pátého prosince začíná druhá. Dvacátého února 
mrzlém rybníku a rodinný zápas může začít,” dodá- základní část končí a následovat bude play 
vá vedoucí celého areálu Vodranty Lukáš Klinkáček. off, na jehož systému ještě pracujeme.“ 

Pokud by se dívkám, ale i chlapcům zastesklo po V této soutěži smí hrát hráči, kteří nejsou 
nekontaktním a relativně klidnějším zimním sportu nebo v období posledních pěti let nebyli re-
než je hokej, i pro ně je připravována zajímavá vari- gistrovaní v soutěžích Českého hokejového 
anta sportovního vyžití. Protože se však poslední svazu, což znamená, že hrát mohou jen čistě 
detaily domlouvaly v době uzávěrky tohoto čísla amatérští hokejisté.  Toto se však netýká 
Čáslavských novin, necháme si bližší informace do brankářů, kterých je bohužel málo a hráčů 
dalšího vydání. nad 45 let, takže jak Lukáš Klinkáček s úsmě-

Na zimním stadionu se také nově sehraje ama- vem dodává: „Jaromír Jágr by si s námi už 
térská hokejová liga. Více o lize pohovořil Lukáš Klin- vlastně mohl zahrát.”   
káček, který soutěž organizuje „Zimní stadion si mi- V této lize je také počítáno s přestupy, 
nulý rok pronajímalo velké množství čistě amatér- které mají také svá specifika. Každý z týmů 
ských hokejových týmů. Napadlo mě, že by bylo může mít na soupisce 25 hráčů, kteří musí 
dobré založit „sranda ligu”, která by tato kamarád- mít svoji registrační kartu a během sezony se 
ská utkání v podstatě zaštítila a dodala jim větší ná- mohou dělat přestupy nejpozději do 31. led-
boj, i když samozřejmě i zde půjde jen a jen o zába- na. Zástupci mužstev musí napsat panu Klin-
vu. Z této soutěže nejde postoupit do profesionální káčkovi a ten, pokud bude vše v souladu s 

www.sportcaslav.cz
               JN 

ZIMNÍ STADION ČEKAJÍ UTKÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI I AMATÉRSKÉ HOKEJOVÉ LIGY 

Judisté z čáslavského oddílu vyrazili v sobotu 9. září na 4. kolo 30. ročníku 
Polabské ligy, které hostil SKP Judo Nový Bydžov v hale zimního stadionu. V 
kategoriích U9, U11, U13 a U15 bojovalo 281 závodníků ze 36 oddílů. Čáslavský 
oddíl reprezentovalo 25 dětí, z toho 15 jich přivezlo cenný kov.
Výsledky: 
U9 - mláďata - chlapci: do 24 kg - 3. Erik Círek; do 25,9 kg - 2. Tonda Kohl, 3. 
Martin Odvárka, 4. Jan Šafránek; do 29,4 kg - 4. Lukáš Zavadil 
U11 - mláďata - chlapci: do 50 kg - 2. Lukáš Chudomel; do 55 kg - 2. Jakub Váňa 
U11 - mláďata - dívky: do 28 kg - 1. Žofie Sosnovcová; do 48 kg - 1. Anna Zrucká; 
do 52 kg - 1. Vendula Lonská; 
U13 - mladší žákyně: do 32 kg - 2. Adéla Arientová; 
U13 - mladší žáci: do 30 kg - 2. Oliver Huber; do 55 kg - 3. Marek Popl; nad 60 kg - 
3. Milan Dlouhý 
U15 - starší žákyně: do 44 kg - 1. Andrea Prausová 
U15 - starší žáci: do 60 kg - 1. Jiří Nováček; 3. Jaroslav Tobiška 

JUDISTÉ OPĚT SLAVILI ÚSPĚCHY

VELKÝ ÚSPĚCH 
ČTRNÁCTILETÉHO HONZY TOBIŠKY NA FINÁLE OVOV 
Za zmínku určitě také stojí velký úspěch Jana Tobišky z Judo ZŠ Sadová Čáslav, 
který o uplynulém víkendu skvěle reprezentoval čáslavský oddíl i základní 
školu, kdy se zúčastnil 8. ročníku republikového finále Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů (OVOV) v rámci projektu Sazka olympijský víceboj. Finále 
předcházela jeho účast na okresním a krajském kole. Na finále do Brna dorazilo 
640 dětí ze 196 škol. Součástí akce byla řada doprovodných sportovních aktivit i 
setkání s úspěšnými olympioniky. Desetiboj se skládal z běhu na 60 m, skoku do 
dálky, hodu medicimbalem, shybů, švihadla, trojskoku, kliků, leh-sedů, krik. 
míčku a běhu na 1000 m. Klobouk dolů před Honzovým výkonem. Ze 126 
chlapců ročníku 2003 se umístil na parádním 16. místě! 

Český reprezentant, judista Mi-
chal Černý (21) z Čáslavi, devítiná-
sobný mistr České republiky v ju-
du sambu po zimních vítězstvích  
v Ostravě(Grand Prix Ostrava a 
Český pohár) opět nezahálel. 5. 6. 
se zúčastnil závodů Grand Prix 
města Jičína, kde opět vybojoval 
1. místo - zlato ve své kategorii 
mužů. 

Nedávno, v létě, se zúčastnil 
soustředění v Hranicích na Moravě, (kde byl též mistr světa v judu Lukáš 
Krpálek) a v Doksech. 

Poté - 19. srpna - se zúčastnil závodů s mezinárodní účastí na Slovensku v 
Banské Bystrici, a to „Memoriálu judisty Palkoviče“, kde zase zvítězil a získal tak 
další zlatou medaili do své bezpočetné sbírky. Porazil zde reprezentanty Fran-
cie, Rakouska a Slovinska. Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů jak 
na poli republikovém, tak mezinárodním. Michal závodí na SKP Judo Nový 
Bydžov a VSC Praha.                                                                                                   JČ

MICHAL ČERNÝ NEZAHÁLÍ
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V srpnu roku 2017 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 34 dětí, z 
toho 6 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 5 místních 
občanů. Bylo uzavřeno 11 sňatků.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ŘÍJEN

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

jak moc chybíš nám...

Dne 11. října 2017 uplyne 2. rok plný bolesti 
od chvíle, kdy nás opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,

pan 

Miloslav Kopřiva

Děkujeme tatínku, za to, čím jsi pro nás v životě byl,
děkujeme za každý den, kdy jsi pro nás žil.

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

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.

Dne 11. října uplynou 2 roky od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka,

manželka a babička
paní

Eva Fišerová

S láskou v srdci stále vzpomínají manžel, dcera a syn s rodinami.
23. října uplyne 9 let

od úmrtí
paní

Marie Lehké

S láskou a úctou vzpomínají dcery Alena, 
Jarka a syn Jan s rodinami.

Dne 7. října 2017 tomu bude 1 rok, 
kdy nás opustila milovaná

manželka, maminka, babička a prababička, 
paní 

Alena Šafářová

Stále vzpomínají manžel, 
syn s rodinou a dcera Věra.

Ing. Josef Rudolf Beneš se  narodil 22. ledna 1922     
v Nymburku. Známý byl nejen jako překladatel           
z angličtiny, němčiny a francouzštiny, ale na poli 
sportovním též jako zakladatel a trenér českého 
badmintonu. Díky svým jazykovým znalostem zpro-
středkovával četné mezinárodní kontakty klubové i 
reprezentační. J. R. Beneš pracoval dlouhodobě pro 
Českou badmintonovou unii, od r. 1977 se podílel 
společně s manželkou na zpracování pravidelných 
ročenek (“Yearbook”). Je autorem mnoha metodic-
kých materiálů pro hráče a trenéry. V roce 2005 se 

stal první osobností, která vstoupila do Síně slávy Českého badmintonového 
svazu. 
V roce 2002 se Josef Rudolf Beneš stal čestným předsedou Literárního klubu 
Dr. Nadi Benešové, který vznikl při Městské knihovně v Čáslavi. Od r. 2010 žil 
trvale v Čáslavi. 

ZEMŘEL ING. JOSEF RUDOLF BENEŠ

Domov důchodců Čáslav nabízí 
volné pracovní místo na pozici:

 

Nabízíme pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu.
Minimální požadovaný stupeň vzdělání: základní.
Platové podmínky dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Nástup možný ihned.
   
V případě zájmu nás kontaktujte:
· telefonicky na čísle 327 31 20 51
· e-mailem: info@ddcaslav.cz nebo ales.sorf@ddcaslav.cz
· osobně na adrese Nazaret 94, Čáslav.

PRACOVNÍK PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE  
- PÉČE O SENIORY

Hledám muže, který jel ulicí Žacká
23. 8. 2017 kolem 11:00 hod. 

Měl tmavé sluneční brýle, světle modré triko a tmavé vlasy.
Tel.: 776 083 961 - SMS
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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

ŘÍJEN

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

Od 12. 9. do 8. 10. 2017 - VÝSTAVA

„DŘEVĚNÁ FANTAZIE“

Od 3. 10. do 31. 10. 2017 - VÝSTAVA

KDEPAK TY PTÁČKU HNÍZDO MÁŠ? 

4. 10. 2017 v 17 hodin  - PŘEDNÁŠKA 

ZIKMUND LUCEMBURSKÝ

14. 10. 2017 od 13 do 16 hodin - WORKSHOP

Téma první dílny : Kraj slunný a úrodný, Putování za prvními osadníky

17. 10. 2017 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

ČÁSLAVSKÉ HRADBY

 21. 10. 2017 od 10 do 13 hodin - ARCHEOLOGICKÉ HRÁTKY NA HRÁDKU
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA ČÁSLAVSKÉM HRÁDKU, 

Od 23.10. do 29.10. 2017 - VÝSTAVA

NÁŠ KRAJ 2017

23. 10. 2017 od 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

PARTNERSKÉ VZTAHY V 19. STOLETÍ

28. 10.2017 - WORKSHOP

Jak král Přemysl město založil, 

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
 Jan Strejcius - 
Součástí výstavy je sbírka dřevin, Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

Muzeum (Husova 291)
- výstava na počest 160. narozenin učitele a 

ornitologa Karla Kněžourka. Otevřeno: út 9 - 11, 12 -16, st-ne 9-11, 12-17 hodin

V aule Gymnázia Čáslav
 - v rámci 580. výročí úmrtí (1437 – 2017) císaře 

římského a krále českého. Přednáší prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.

Budova muzea Husova 291 , Čáslav
Série kreativních dílen zaměřených na středověkou historii města

Lektor: PhDr. Jarmila Valentová
Přihlášky k účasti a bližší info na e-mail: michalova@cmuz.cz nebo tel: 327 

312 207. Dílna je vhodná pro děti od věku 10-ti let. Projekt je realizován za 
finanční podpory Středočeského kraje

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: Dr. Vladislav Razím, vstupné dobrovolné

 
vstup zdarma

Výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
 - I. ročník výtvarné, keramické a fotografické soutěže  

Středočeského kraje ve spolupráci s DDM Čáslav
Vernisáž výstavy: 23. 10. 2017 v 17 hodin
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže - pondělí 30. 10. 2017 v 10 hodin
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

Přednášková místnost knihovny na Kostelním náměstí
Městské muzeum a knihovna Čáslav ve spolupráci s Literárním klubem Dr. Nadi 
Benešové zve na přednášku spisovatelky, lektorky a publicistky Martiny 
Bittnerové 

Budova muzea Husova 291 , Čáslav
Téma: Lektor: PhDr. Drahomíra Nováková 
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6. 10. 2017KERAMICKÉ ODPOLEDNE

6. 10. 2017 KLUB INSPIRACE

13. 10. 2017 TVOŘENÍ SE ZAPÉKACÍ FÓLIÍ 

14. 10. 2017 VÝROBA ŠPERKŮ Z MASTKU

21. 10. 2017 VÝLET DO MAGICKÉHO MUZEA GRÉVIN VOSKOVÝCH 

22. 10. 2017JÓGA PRO DĚTI 

22. 10. 2017 JÓGA PRO DOSPĚLÁKY

26. 10. 2017 VÝLET DO JUMPPARKU S PROHLÍDKOU CENTRA PRAHY

26. 10. 2017 VÝLET VLAKEM DO DÝŇOVÉHO SVĚTA

27. 10. 2017 KERAMICKÉ DOPOLEDNE 

PŘIHLÁŠKY NA VŠECHNY AKCE K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI DDM

 - keramický květináč - pátek- pro děti od  
2. tříd - od 14.00 do 16.30 hodin - účastnický poplatek 120 Kč - přihlášku spolu   
s poplatkem odevzdejte do 3. 10. 2017 v kanceláři DDM Čáslav

 - keramický skřítek - pátek- pro SŠ a dospělé - od 
17.00 hodin - účastnický poplatek 200 Kč - přihlášku spolu s poplatkem 
odevzdejte do 3. 10. 2017  v kanceláři DDM Čáslav

- hrnečky, misky - pátek- pro děti od  
3. tříd - od 15.00 do 16.30 hodin - účastnický poplatek 50 Kč - přihlášku spolu s 
poplatkem odevzdejte do 11. 10. 2017 v kanceláři DDM Čáslav

 - sobota - opracování měkkého kame-
ne obroušením, kresbou, vyleštěním - pro děti od 12 let a dospěláky - od 14.00 
do 16.00 hodin - účastnický poplatek 90 Kč - přihlášku spolu s poplatkem 
odevzdejte do 19. 10. 2017 v kanceláři DDM Čáslav

- čtvrtek - 
FIGURÍN V PRAZE SPOJENÝ S PROHLÍDKOU STAROMĚSTSKÉHO NÁMĚSTÍ - pro 
děti od 3. tříd - sraz v 8.30 hodin na vlakovém nádraží Čáslav, návrat v 15.04 
hodin tamtéž - účastnický poplatek 450 Kč (jízdné + vstupné) - přihlášku spolu s 
poplatkem odevzdejte do 13. 10. 2017 v kanceláři DDM Čáslav

- neděle- pro děti navštěvující 2. stupeň ZŠ a SŠ - od 
15.00 do 16.30 hodin - účastnický poplatek 50 Kč - přihlášku spolu s poplatkem 
odevzdejte do 12. 10. 2017  v kanceláři DDM Čáslav

 - neděle - pro SŠ a dospělé - od 17.00 do 
18.30 hodin - účastnický poplatek 50 Kč - přihlášku spolu s poplatkem 
odevzdejte do 12. 10. 2017  v kanceláři DDM Čáslav

 - čtvrtek - 
pro děti od 4. tříd (od 130 cm – vstup omezen výškou) - sraz v 8.30 hodin na 
vlakovém nádraží Čáslav, návrat v 17.04 hodin tamtéž - účastnický poplatek 
300 Kč (vstupné do jump parku, vlak, metro) - přihlášku spolu s poplatkem 
odevzdejte do 19. 10. 2017  v kanceláři DDM Čáslav

 - čtvrtek - pro děti od 1. tříd  
- sraz v 8.00 hodin v DDM, návrat v 14.15 hodin na vlakové nádraží - účastnický 
poplatek 130 Kč (jízdné, vstupné) - přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 
20. 10. 2017  v kanceláři DDM Čáslav

– výroba podzimních dekorací - pátek- 
pro děti od 1. tříd - od 8.00 do 12.00 hodin - účastnický poplatek 150 Kč - 
přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 20. 10. 2017 v kanceláři DDM Čáslav

Neděle 15. října v 15.00 -  / Divadlo Za2
Divadelní abonmá pro děti. Vstupné: 80 Kč

Pondělí 16. října v 19.00 - 
Vstupné: 160 Kč

Středa 18. října v 18.00 / Nová scéna  -  exotický 
pouštní stát / Hana Kátrová, Jarmila Sejčková, Vstupné: 30 Kč

19., 20. a 21. října,  každý den od 18.00 / Nová scéna - 
Módní přehlídka Edity Dlouhé pro sezonu podzim /zima 2017 v podání 
tanečně-modelingové skupiny Performance Petry Smutné. 
Vstupné: 120 Kč

O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI

JOSEF FOUSEK – Zkrátka bez pozlátka 

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Spolek Třiatřicet ve spolupráci s Dusíkovým divadlem v Čáslavi pořádají 
výstavu obrazů - 

Středa 4. října v 19.00 -  / Divadlo Bez zábradlí
Divadelní abonmá pro dospělé. Vstupné: 450, 400, 300 Kč

Čtvrtek 5. října v 18.00 - , Vstupné: 140 Kč

Miloslav Moucha Z ONOHO SVĚTA

MNOHO POVYKU PRO NIC

ZUZANA BUBÍLKOVÁ  



KINO MILOŠE FORMANA ŘÍJEN

1. ZAHRADNICTVÍ: Dezertér 19. - 20. GEOSTROM: Globální nebezpečí 3D

21. HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 3D

3. - 4. AMITYVILLE: Probuzení

21. - 22. BAJKEŘI

5. DRUHÁ STRANA NADĚJE

24.  ZKRÁTKA KRAŤAS

6. - 8. HORA MEZI NÁMI

25. - 26. MATKA!

7.- 8. ESA Z PRALESA

27. - 28. THOR: Ragnarok 3D

10. - 11. BLADY RUNNER 2049 3D

29. PO STRNIŠTI BOS

12. - 13. ALIBI NA MÍRU

14. - 15. MY LITTLE PONY FILM
28. - 29. TO

14. - 15. SNĚHULÁK

31. ČÁRA

17. - 18. NERODIČ

Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí převrat- Po sérii přírodních katastrof ohrožujících naši planetu se přední představitelé z 
ných událostí v letech 1947-1953. Hlavní postavou je majitel kadeřnického salo- celého světa dohodnou na vytvoření rozsáhlé sítě satelitů k řízení globálního 
nu Valentino v centru Prahy Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho rodina, kterou zde klimatu, které mají zajistit bezpečnosti všech obyvatel planety. Ale nyní se něco 
zaměstnává. Podnik je smyslem a naplněním jeho života, po všech válečných pokazilo – systém vytvořený k ochraně Země začne na Zemi útočit.
útrapách se sem vrací jako uznávaný šéf se svou manželkou Elou (Gabriela Míčo- Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.
vá) a jejími sestrami Bedřiškou (Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová). 
Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hur-
vínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do uzavřených 

Bella, její dvojče James a malá sestra Juliet se se svou matkou přestěhují do no- prostor muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků. A právě v podze-
vého domu. Hlavním důvodem je, že potřebují ušetřit peníze, aby mohli pro mí je ukryto nejen tajemství kouzelného muzea, ale i klíč k jeho záchraně. 
Jamese, který je v kómatu, zaplatit nákladnou zdravotní péči. Boj o přežití v do- Mládeži přístupno. Vstupné 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.
mě plném zla právě začíná.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času 
ve světě sociálních sítí. Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se na dvousetkilo-

Stárnoucí Wikström nabídne práci o poznání mladšímu muži, který se dílem metrový cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět.
osudu nachází ve zdánlivě bezvýchodné situaci. Jak bývá u filmů Akiho Kau- Mládeži přístupno. Vstupné 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
rismäkiho zvykem, lidskost, přátelství a smysl pro humor probleskují ponurostí 
a dodávají této hořkosladké komedii příchuť optimismu.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 80 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pásmo tvoří 11 krátkých filmů ze 6 zemí: kromě dvou „domácích“ zástupců také 

Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska. Z českých snímků jde      
o Happy End (2015) absolventa FAMU, režiséra, scenáristy a kameramana Jana 

Po tragické nehodě letadla musí dva navzájem cizí lidé (Kate Winslet a Idris El- Sasky; a o výtvarně nápaditý snímek Čím víc vím (2015) režiséra a scénáristy 
ba) spojit své síly, aby přežili v extrémních podmínkách vysoko v horách pokry- Marka Náprstka. 
tých sněhem. Když si uvědomí, že pomoc není na cestě, vydají se na riskantní Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.
cestu napříč několika stovkami mil divočiny. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrají v thrilleru matka! manželský pár, jehož 
idylické soužití v nádherném domě v lůně přírody naruší nezvaní hosté kterých 

Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné neustále přibývá.
srdce tygra. Však byl také vychován hrdou tygřicí. Se svými zvířecími přáteli tvo- Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
ří bandu známou jako Esa z pralesa, která se snaží udržovat v džungli pořádek a 
spravedlnost. Tak, jak to dříve dělala jeho matka tygřice.
Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez mocného kladiva a je nucen  

vrátil se včas do Asgardu a zastavil Ragnarok - zkázu svého domova a konec as-
gardské civilizace - který se snaží rozpoutat mocný nový nepřítel, nemilosrdná 

Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník Hela. Předtím ale musí přežít smrtící gladiátorskou soutěž, v níž se ocitá tváří     
losangeleské policie K (Ryan Gosling) dlouho ukryté tajemství, které je natolik v tvář svému bývalému spojenci z řad Avengers - neuvěřitelnému Hulkovi.
zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. Toto Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč, děti 130 Kč. V pátek promítáme od 20 a     
odhalení ho nutí zahájit pátrání po Rickovi Deckardovi (Harrison Ford), býva- v sobotu od 17.30 hodin. 
lém Blade Runnerovi losangeleské policie, který je už 30 let nezvěstný.
Mládeži přístupno. Vstupné: 140 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe; o pár let později, než se odehrá-
vá příběh filmu Po strništi bos, sledujeme jejich poválečný život na pražském 

Bláznivá komedie o kanceláři, která poskytne alibi na cokoliv, co chcete. Na fot- předměstí ve snímku Obecná škola. S filmem Po strništi bos se vracíme na sa-
bal místo na večeři s příbuznými? Ulejt se z práce? Aférka? Nevěra? Hrdinové    m otný začátek, do Edova raného dětství. Rozměry válečného konfliktu, který 
z Alibi na míru všechno zařídí a nikdo nemá ani páru. rodině obrátil život naruby, vnímá chlapec milosrdnou dětskou optikou, jež 

nabízí hlavně prostor pro tajuplná dobrodružství. Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.
Mládeži přístupno. Vstupné 100 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na cestu až na ko-
nec bájné Equestrie, protože musí zachránit svůj milovaný domov. Každých sedmadvacet let se ve městě Derry probouzí zlo, beroucí na sebe podo-

bu toho, čeho se nejvíce bojíte. Důvod je jediný: strach ochutí naše maso a "To" Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.
může začít hodovat. Ale pozor! Živí se hlavně dětmi, protože jejich strach je 
mnohem jednodušší než u dospělých. 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.Harry Hole (Michael Fassbender) je enfant terrible týmu, vyšetřujícího zločiny 

v norské metropoli. Jediné, co stojí mezi ním a pitím, je případ, který by ho při-
vedl na jiné myšlenky. Ke smůle jedné ženy, která byla brutálně zavražděna, se 
Harry právě dočkal. Postavený sněhulák, který na místě činu zůstal jako jediné Adam Krajňák je otcem rodiny a zároveň také hlavou pohraniční kriminální sku-
vodítko, naznačuje, že tenhle pachatel si chce hrát. piny, která pašuje přes slovensko-ukrajinskou hranici cigarety. Klidný souběh 

obou světů se však se vzrůstající nervozitou, obklopující nejistou budoucnost    
s nově budovanou hranicí schengenského prostoru, začíná pomalu otřásat. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.Kolik podob může mít dnešní rodina? Jakou rodinu chceme? A chceme ji vů-

bec? Dokumentaristka Jana Počtová natočila intimní sondu do rodičovství a 
partnerství dneška. Film Nerodič ukazuje šest různých příběhů, šest názorů na 
rodičovství a s nimi šest různých forem rodin. Nerodič není o známých lidech 
nebo známé cause, je „pouze“ o nás.
Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Kino Miloše Formana Čáslav, Jeníkovská 138, telefon pokladna 327 312 215

Provozovatel: Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o.
http://www.kulturacaslav.cz

stránka 28 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 10/2017  



Koupím JAWA, ČZ: moped, skútr, motocykl 
s doklady i bez. - Možno i samostatné díly a vraky. Tel.: 777 58 92 58

Přihlášky na http://renatapetrova.webnode.cz/mohendzodaro
nebo na tel.: 777 988 699

Po přihlášení obdržíš podrobnější informace.

Akreditováno MŠMT dle zakladatelů: MUDr. Monika Sičová, 
Igor Samotný, Tantra-jóga Mohendžodáro

www.mohendzodaro.eu, www.mohendzodaro.cz

Těším se na společné setkání v kruhu báječných žen!
Mgr. Renáta Petrová, akreditovaná cvičitelka I. stupně Mohendžodáro

Naučte se kreslit a malovat

Ralaxujte tvorbou na pravidelný ch 

nebo víkendový ch kurzech

a workshopech

ateliér pro veřejnost - Vladislavova 336/17, Kutná Hora

www.umelecke-kurzy.cz
tel.: 736 210 012   e-mail: karin@umelecke-kurzy.cz

Vyměním 
byt v osobním vlastnictví

v Kutné Hoře 
za byt v Čáslavi
- nebo koupím 
byt v Čáslavi

tel.: 702 499 662
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Prodám 

obchod s látkami 
dobře zavedený 

u Penny,
ul. R. Těsnohlídka 1554 - 56.

Bližší informace v obchodě

Vyměním 
byt v osobním vlastnictví

v Kutné Hoře 
za byt v Čáslavi
- nebo koupím 
byt v Čáslavi

tel.: 702 499 662

Koupím stavební pozemek 
nebo parcelu.

Tel.: 702 499 662

NABÍDKA PRÁCE PRO 

SENIORY
Firma Fénix přijme občasnou výpomoc na provozovnu 
do Čáslavi.

Náplň práce: manipulace a překládka zboží 
vysokozdvižným vozíkem, údržba zeleně areálu firmy.

Požadujeme:

 praxe s prací na VZV výhodou 
( bez praxe – zaučíme)
 

.

.

Nabízíme: 100,- Kč za každou započatou hodinu

Práce vhodná jako brigáda pro aktivní seniory.

V případě zájmu volejte na 606 603 455
 fenix@fenix-doprava.cz

časová flexibilita

Inzerci do ČN je možné podávat buď osobně v redakci 
(budova MěÚ Čáslav, Žižkovo nám. 1, 2. patro)

nebo e-mailem: noviny@meucaslav.cz
2Cena je stanovena na 7 Kč za cm  komerční inzerce 

2a 3 Kč za cm  inzerce ve společenské rubrice
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Čáslavské noviny najdete také na internetových stránkách města - www.meucaslav.cz
O dění ve městě informujeme také na facebooku: Čáslav - město které máme rádi



www.meucaslav.cz
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Program na říjen 2017 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV
7. října - sobota - ŠVABINOVSKÝM LESEM

21. října - sobota - PRAŽSKÉ ZAHRADY A PARKY

28. října - sobota - OKOLO DEVÍTI RYBNÍKŮ

Trasa: Bahno - Švabinovský les - Vidlák - r. Svěcený - (oběd) - Předbořice. 10 km. 
Odjezd v 8:49 hod., návrat do 15:03 hod. Vedoucí je Zdeňka Matysová.

Trasa: Dle propozic organizátora. 12 km. Odjezd v 6:49 hod., návrat v 15:03 
hod. Vedoucím je Ing. Zbyněk Němec.

Trasa: Zahrady Kinských - Petřín - Černínská - Chodkovy sady - Letenské sady - 
Stromovka. 15 km. Odjezd v 7:49 hod, návrat 17:03 Vedoucí je Zuzana 
Vohnická.,

Trasa: H. Brod - Knyk - Pelestrov - Drátovna - H. Brod. 15 km. Odjezd v 9:04 hod., 
návrat v 16:48 hod. Vedoucími jsou paní Matysová a Šrámková.

14. října - sobota - OKOLO BOHDANČE

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

07. kolo 24. 09. 2017  FK Čáslav  - Zbuzany

08. kolo 01. 10. 2017 Dvůr Králové -  FK Čáslav

NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY FK ČÁSLAV V DIVIZI C 2017/2018

09. kolo 08. 10. 2017  FK Čáslav  - Admira Praha

10. kolo 14. 10. 2017 Chrastava - FK Čáslav

11. kolo 22. 10. 2017  FK Čáslav  - Turnov

12. kolo 28. 10. 2017 Mšeno -  FK Čáslav

01. kolo 13. 08. 2017  FK Čáslav  - Pardubice B

02. kolo 19. 08. 2017 Kratonohy -  FK Čáslav

ODEHRANÉ ZÁPASY FK ČÁSLAV V DIVIZI C 2017/2018

2:1

03. kolo 27. 08. 2017  FK Čáslav  - Živanice

04. kolo 02. 09. 2017 Vykáň - FK Čáslav

0:1

05. kolo 10. 09. 2017  FK Čáslav  - Vys. Mýto

06. kolo 16. 09. 2017 Letohrad -  FK Čáslav

(np) 2:3

3:1

5:1

2:1

 FK Čáslav se v tabulce po šestém kole nachází na 15. pozici 

16. 09. 2017 HC Poděbrady - HC Čáslav 

ODEHRANÉ ZÁPASY HC ČÁSLAV V SEZONĚ 2017/2018

1. kolo 3:8

HC Žabonosy - HC Čáslav23. 09. 2017

28. 09. 2017

30. 09. 2017

HC Čáslav - HC Rytíři Vlašim

HC Neratovice - HC Čáslav

2. kolo

3. kolo

4. kolo

07. 10. 2017 HC Čáslav - PZ Kladno5. kolo

NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY HC ČÁSLAV V SEZONĚ 2017/2018

21. 10. 2017

28. 10. 2017

HC Čáslav - HC Velké Popovice

HC Lev Benešov - HC Čáslav

7. kolo

8. kolo

6. kolo 14. 10. 2017 SK Sršni Kutná Hora - HC Čáslav

Spolek Třiatřicet ve spolupráci s Dusíkovým divadlem Čáslav 
si Vás dovolují pozvat na zahájení výstavy obrazů 

MILOSLAV MOUCHA - Z ONOHO SVĚTA 
V úterý 3. 10. 2017 od 17 hodin ve foyer Dusíkova divadla v Čáslavi. Výstava 

probíhá pod záštitou senátora a starosty Čáslavi Ing. Jaromíra Strnada 
za finanční podpory města. Kurátor: Petr Svoboda, ředitel GVU v Mostě, 

Generální partner: HOKA Interier. Výstava probíhá od 4. 10 do 26. 11. 2017.    


