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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 26. 3. 2018 | Městská rada

usnesením č. 107/2018

usnesením č. 108/2018 usnesením č. 131/2018

usnesením č. 109/2018
usnesením č. 132/2018

usnesením č. 110/2018

usnesením č. 111/2018
usnesením č. 133/2018

usnesením č. 112/2018
usnesením č. 134/2018

usnesením č. 113/2018

usnesením č. 114/2018

usnesením č. 135/2018
usnesením č. 115/2018 

usnesením č. 116/2018

usnesením č. 136/2018
usnesením č. 117/2018

usnesením č. 118/2018

usnesením č. 137/2018
usnesením č. 119/2018

usnesením č. 120/2018 usnesením č. 138/2018

usnesením č. 121/2018
usnesením č. 139/2018

usnesením č. 122/2018

usnesením č. 123/2018
usnesením č. 140/2018

usnesením č. 124/2018
usnesením č. 141/2018

usnesením č. 125/2018

usnesením č. 126/2018

usnesením č. 127/2018

usnesením č. 128/2018

usnesením č. 129/2018

usnesením č. 130/2018

 schválila účetní závěrku Základní školy Čáslav, Nám. J. v ulici Klimenta Čermáka v Čáslavi umístění předzahrádky před č. p. 198 v ulici 
Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. Klimenta Čermáka v Čáslavi pro provozovatelku Merhautova pekařství p. J. H.    
2017 v období 15. 4. - 15. 10. 2018 za podmínek stanovených v důvodové zprávě. 

 schválila výsledek hospodaření za rok 2017 Základní  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
školy Čáslav, Nám. J. Žižky z Trocnova 182 bez výhrad. města na projekt „Zateplení klubovny“ v celkové výši 20 000 Kč, ve znění dle 

 schválila účetní závěrku Základní školy Čáslav, Masa- důvodové zprávy. 
rykova 357, okres Kutná Hora sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.  doporučila Zastupitelstvu města schválit toto 

 schválila výsledek hospodaření Základní školy Čáslav, usnesení: Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č. .../2018 
Masarykova 357 včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů schvaluje vyhodnocení Programu regenerace městské památkové zóny a 
dle předložené žádosti bez výhrad. vyhodnocení rezervy Programu regenerace městské památkové zóny za rok 

 schválila účetní závěrku Základní školy Čáslav, Sadová 2017, podle předloženého hodnocení. 
1756, okres Kutná Hora sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.  schválila poskytnutí individuální dotace v oblasti 

 schválila výsledek hospodaření Základní školy Čáslav, SPORT pro TJ Sokol Čáslav, dle důvodové zprávy. 
Sadová 1756 včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů dle  doporučila Zastupitelstvu města schválit toto 
předložené žádosti bez výhrad. usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. .../2018 schvaluje 

 schválila účetní závěrku Mateřské školy Čáslav, okres poskytnutí individuálních dotací pro rok 2018 v oblasti SPORT, dle důvodové 
Kutná Hora sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017. zprávy. 

 schválila výsledek hospodaření Mateřské školy Čáslav, vzala na vědomí Koncepci rozvoje Městské nemocnice Čáslav v letech 2018 - 
okres Kutná Hora včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů 2024. 
dle předložené žádosti bez výhrad.  vyslovila souhlas podle § 27, odst. 7 zákona č. 

schválila účetní závěrku Základní umělecké školy J. L. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění poz-
Dusíka Čáslav sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017. dějších předpisů, s přijetím sponzorského finančního daru, účelově specifiko-

 schválila výsledek hospodaření Základní umělecké vaného, na posílení investičního fondu Domova důchodců Čáslav od firmy       
školy J. L. Dusíka Čáslav včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do O. U., Čáslav, dle důvodové zprávy. 
fondů dle předložené žádosti bez výhrad.  souhlasí podle § 27, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o 

 schválila účetní závěrku Domu dětí a mládeže Čáslav rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,       
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017. s přijetím sponzorského finančního daru, účelově specifikovaného, na posílení 

 schválila výsledek hospodaření Domu dětí a mládeže investičního fondu Domova důchodců Čáslav od Ministerstva obrany, Tycho-
Čáslav včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů dle nova 221/1, Praha 6, dle důvodové zprávy. 
předložené žádosti bez výhrad.  vyslovila souhlas s přijetím finančního účelového daru 

 schválila účetní závěrku Městského muzea a knihovny pro Dům dětí a mládeže Čáslav v celkové výši 5 000 Kč na rozvoj zájmového 
Čáslav sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017. kroužku Mažoretky, dle důvodové zprávy. 

 schválila výsledek hospodaření Městského muzea a  doporučila Zastupitelstvu města schválit toto 
knihovny Čáslav za rok 2017 včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaře- usnesení: Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č. .../2018 
ní do fondů dle předložené žádosti bez výhrad. schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem Čáslav a obcí Horky, dle 

 schvaluje účetní závěrku Městské nemocnice Čáslav důvodové zprávy. 
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.  schválila poskytování těchto věcných darů: - dárkové 

 schválila výsledek hospodaření Městské nemocnice balíčky občanům při jejich životních výročích a životních událostech (narozeni-
Čáslav dle předložené žádosti bez výhrad. ny, svatby, apod.); - dárky při vítání nových občánků města; - knižní a jiné věcné 

 schválila účetní závěrku Domova důchodců Čáslav dary do hodnoty 2 000 Kč, dle důvodové zprávy. 
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.  schvaluje návrh smlouvy o mlčenlivosti a ochraně 

 schválila výsledek hospodaření Domova důchodců know-how mezi Městem Čáslav a PaedDr. J. L., dle předloženého návrhu 
Čáslav včetně rozdělení výsledku hospodaření do fondů dle žádosti bez výhrad.  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout 

 1) vyslovila souhlas s přechodnou úpravou provozu následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým 
související s úplnou uzavírkou železničního přejezdu v obci Filipov a objízdnou usnesením č. .../2018 schvaluje smlouvy č. .../2018, .../2018, .../2018, .../2018
trasou dle přiložené situace; 2) vyslovila souhlas s přechodnou úpravou a .../2018 mezi obcemi Drobovice, Chotusice, Rohozec, Vlačice a Žehušice, 
provozu související s úplnou uzavírkou železničního přejezdu mezi obcemi uzavřené podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
Horky a Žleby a objízdnou trasou dle přiložené situace. pozdějších předpisů (dále jen „OZ“ a § 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

 navrhla Zastupitelstvu města Čáslav přijmout usnesení znění pozdějších předpisů na zaplacení záloh na projekt „Zpracování digitální-
tohoto znění: Zastupitelstvo města svým usnesením souhlasí s návrhem ho povodňového plánu pro město Čáslav a území ORP Čáslav a vybudování 
nového uspořádání pozemků řešených v komplexní pozemkové úpravě varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Čáslav, 
Tupadly u Čáslavi. CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002232“.

 schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č. p. 
640 ul. Boženy Němcové, Čáslav p. M. K., bytem Čáslav za podmínek uvede-
ných v důvodové zprávě. 

 1) schválila přidělení bytu č. 3 v č. p. 138 ul. Jeníkovská, 
Čáslav a uzavření nájemní smlouvy p. T. B., bytem Čáslav, po dobu pracovního 
poměru u firmy Dusíkovo divadlo s.r.o., za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě; 2) zrušila své usnesení č. 10/2010 ze dne 6. 1. 2010; 3) zrušila své 
usnesení č. 242/2014 ze dne 19. 8. 2014. 

 schválila jako zástupce vlastníka pozemní komunikace 
na Kostelním náměstí v Čáslavi umístění předzahrádky před č. p. 190 na Kostel-
ním náměstí v Čáslavi pro provozovatele hostince Na Fortně p. M. V. v období 
04 - 09/2018 za podmínek stanovených v důvodové zprávě. 

 schválila jako zástupce vlastníka pozemní komunikace 

Vystoupí žáci Základní umělecké školy v Čáslavi.
Srdečně zveme k účasti na tomto slavnostním aktu.

     Mgr. Daniel Mikš                                      Ing. Jaromír Strnad      
   místostarosta města                                        starosta města

Městský úřad Čáslav oznamuje občanům, že u příležitosti
státního svátku Dne vítězství

položí představitelé města a Základny taktického letectva Čáslav
věnce k Památníku obětí.

Vzpomínka se bude konat v pátek 
4. května 2018 ve 13.00 hodin

v parku u budovy Gymnázia v Čáslavi , Mahenova ul.

OZNÁMENÍ
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usnesením č. 144/2018 usnesením č. 154/2018

usnesením č. 155/2018

vzala na vědomí
usnesením č. 156/2018

usnesením č. 145/2018

usnesením č. 157/2018

usnesením č. 158/2018

usnesením č. 159/2018

vzala na vědomí

usnesením č. 160/2018
usnesením č. 146/2018

usnesením č. 147/2018

usnesením č. 148/2018 usnesením č. 161/2018

zrušila usnesením č. 162/2018

usnesením č. 163/2018

usnesením č. 149/2018
usnesením č. 164/2018

usnesením č. 165/2018

usnesením č. 150/2018

usnesením č. 151/2018

usnesením č. 152/2018 usnesením č. 167/2018 

usnesením č. 153/2018

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým města na koncert skupiny Svatopluk na svatodušní neděli v celkové výši 10 000 
usnesením č. ... schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 dle předloženého Kč, ve znění dle důvodové zprávy. 
návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy 252.113,09 tis. Kč, upravené výdaje  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
273.734,51 tis. Kč, financování plus 21.621,42 tis. Kč. města na podporu akce „Dožínky a Vinobraní na Kačině 2018“ ve výši 25 000 Kč, 

 výsledek kontroly vyhodnocení poskytnutí dotací z rozpočtu ve znění dle důvodové zprávy. 
města Čáslav na rok 2017 na sportovní činnost (viz. důvodová zpráva).  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

  1) zrušila zadávací řízení č. 05/18 na veřejnou zakázku města na podporu akce „Zemědělský hoper“ ve výši 8 000 Kč, ve znění dle 
malého rozsahu „Přístavba kolumbária“ z důvodu, že po provedeném otevření důvodové zprávy. 
obálek s nabídkami a posouzení nabídek nezbyla zadavateli žádná relevantní  schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
nabídka; 2) schválila opětovné zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky města na podporu Linky bezpečí, z.s. ve výši 10 000 Kč, ve znění dle důvodové 
malého rozsahu „Přístavba kolumbária“ formou otevřené výzvy dle směrnice zprávy. 
upravující postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo  schválila zábor části veřejného prostranství na náměstí 
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 7/2015 včetně Jana Žižky z Trocnova dne 5. 5. 2018 pro sraz MOTOKLUBU FREEDOM Čáslav, 
jejích dodatků; 3) schválila, aby v rámci zadání této veřejné zakázky malého dle důvodové zprávy. 
rozsahu byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány výzvou k podání  schválila zábor části veřejného prostranství na náměstí 
nabídky. Jana Žižky z Trocnova dne 30. 6. 2018 pro 2. sraz VW TOURAN CLUBU CZ a 

 úpravu rozsahu předmětu plnění VZMR „Čáslav - Oprava po- vyslovila souhlas s použitím znaku města Čáslavi na plakátu akce, dle důvodové 
vrchu chodníků“ a úpravu výše předpokládané ceny tak, jak je uvedeno v dů- zprávy. 
vodové zprávě.  doporučila Zastupitelstvu města schválit toto 

 schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo  u  sn e s e n í :  Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č. .../2018 
č. 96/2017 mezi Městem Čáslav a firmou Realitní a stavební společnost, s.r.o., schvaluje rozdělení finančního příspěvku státu a finanční příspěvek města pro 
IČ: 41432037, na akci „Rekonstrukce hotelu Grand - ubytovací část“. rok 2018 na podporu obnovy kulturních památek v rámci Programu regenera-

 schválila dodavatele na nákup florbalových mantinelů ce městských památkových rezervací a městských památkových zón, podle 
dle důvodové zprávy. předloženého návrhu. 

 doporučila Městskému zastupitelstvu v Čáslavi schválit  schválila v rámci zadání veřejné zakázky malého 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým rozsahu „Udržovací práce - výměna oken v č. p. 197 nám. Jana Žižky z Trocnova 
usnesením č. ... schvaluje upravený návrh zadání změny č. 1 územního plánu Čáslav - 1. etapa“ firmu LAMAS WOOD s.r.o., Kloboučnická 1424/3, Praha 4, IČ: 
Čáslav. 02995654, dle důvodové zprávy. 

 na základě Rozhodnutí ÚOHS č.j. ÚOHS-S0418/2017/VZ-  schválila záměr vypůjčit si část pozemku parc. č. 
236367/2017/512/AKp ze dne 12.12. 2017 a následného Rozhodnutí ÚOHS č.j.: 1745/3 o výměře 2 m  nacházející se v k.ú. Čáslav, který je zapsaný na LV 878 u 

ÚOHS-R0236/2017/VZ-09529/2018/321/OMa (řízení o rozkladu) ze dne 3. 4. Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora od 
2018 v souladu s § 49 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek manželů Dopitových jako půjčitelů za účelem umístění rozvaděče veřejného 
(dále jen „Zákona“) usnesení 359/2017 ze dne 26. 9. 2017, kterým vyloučila osvětlení. 
účastníka OK GARDEN s.r.o. ze zadávacího řízení „Obnova veřejné zeleně v  vyslovila souhlas podle § 27, odst. 7 zákona č. 
Čáslavi“ a uložila hodnotící komisi pokračovat v posouzení a hodnocení 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
nabídek v rámci uvedeného zadávacího řízení. pozdějších předpisů, s přijetím věcného daru pro Městskou nemocnici Čáslav 

 1) schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou od p. M. B., dle důvodové zprávy. 
zakázku malého rozsahu „Zateplení fasády budovy č. p. 196 v Čáslavi“ formou  schválila poskytnutí finančních příspěvků Domovu pro 
otevřené výzvy dle směrnice, která upravuje postup při pořizování zboží, seniory v Heřmanově Městci a Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, 
služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání z.s., základní organizaci Čáslav, dle důvodové zprávy. 
veřejných zakázek, č. 7/2015 (včetně jejích dodatků); 2) schválila, aby v rámci  schválila čerpání finančních prostředků z fondu odměn 
zadání této veřejné zakázky byly firmy uvedené v důvodové zprávě obeslány a rezervního fondu, souhlasí s přesunem finančních prostředků z rezervního 
výzvou k podání nabídky. fondu do fondu investic školy a schvaluje čerpání fondu investic Mateřské školy 

 schválila vyhodnocení poskytnutých dotací v rámci Čáslav, okres Kutná Hora, dle důvodové zprávy. 
Programu kultura a spolková činnost za rok 2017, ve znění dle důvodové usnesením č. 166/2018 schválila jako zástupce vlastníka pozemní komunikace 
zprávy. v ulici Ant. Dvořáka v Čáslavi umístění lešení na chodníku před domem č. p. 961 

 schválila poskytnutí dotací z Programu kultura a v Čáslavi pro žadatele p. M.P. v období  9. 4. 2018 - 11. 5. 2018 za podmínek 
spolková činnost na rok 2018. stanovených v důvodové zprávě. 

 schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu schválila jako zástupce vlastníka pozemní komunikace 
města na Mistrovství ČR České Mažoretkové Federace ve výši 25 000 Kč, ve na náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi umístění předsunutého prodejního 
znění dle důvodové zprávy. místa před č. p. 74 na náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi pro Catering 

 schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Chotěboř, provozovatele restaurace Grand, v období 04 - 09/2018 za podmí-
města na Míčový pětiboj dvojic ve výši 3 000 Kč, ve znění dle důvodové zprávy. nek stanovených v důvodové zprávě. 

Usnesení městské rady ze dne 9. 4. 2018 | Městská rada

usnesením č. 10/2018 1) konstatovalo, že společnost AVE CZ odpadové 3) uložilo vedení města:
hospodářství s.r.o., ztratila jeho důvěru ohledně včasného a objektivního - zřídit komisi pro nakládání s odpady,
informování občanů a blízkého okolí o ukládání nebezpečných odpadů na - uzavřít dohodu s vedením skládky o periodickém poskytování zájmových 
skládku v Čáslavi; informací,
2) vyzvalo společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - zajistit Dny otevřených dveří pro veřejnost, a to vždy v červnu a říjnu každého 
- zřídit trvale aktualizovaný speciální web nebo sekci v rámci stránek kalendářního roku,
společnosti AVE CZ, kde budou zveřejněny dokumenty týkající se skládky, - projednat se spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. možnost snížení 
- zřídit termokamerový systém skládky v Čáslavi; poplatků za svoz TKO pro občany města Čáslavi,

- vybudovat systém varování obyvatelstva v případě havárie

Usnesení mimořádného zasedání městského zastupitelstva ze dne 6. 4. 2018 | Městské zastupitelstvo

Následující veřejné zasedání městského zastupitelstva se uskuteční 25. června 2018.
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Čáslav se neustále 
rozvíjí - o tom, jak 
jsem přesvědčen, ne-
může být pochyb. 
Mnohokrát jsme již 
zmiňovali nejrůznější 
novinky, které se        
v posledních letech 
ve městě objevily a 
jsou plánované i pro 
příští období, ať již se 
jedná o modernizaci 
nemocnice, rekon-

strukci školních budov i obnovu jejich vybavení, 
proměnu Dusíkova divadla, postupnou a nikdy 
nekončící rekonstrukci komunikací, zajištění 
výstavby nových bytů i přípravu stavebních parcel 
pro individuální výstavbu, stejně jako nemalé 
investice do sportu a jeho zázemí... Je jisté, že každý 
má své vlastní priority podle vlastních zájmů, a tak 
se zde objevují jak kladné, tak někdy i kritické 
názory na jednotlivé investice. Vedení města se ale 
vždy řídí snahou vyhovět v dané oblasti co nejširší-
mu spektru obyvatel. Stejně je tomu i při plánování 
akcí na další období. 

ně prodlužuje čas, nezbytný k přípravě samotné kův traktor, dopravní dny a další. S ohledem na 
realizace stavby. Stejně tomu bylo i v případě v sou- nedávno dořešené majetkové vztahy k pozemkům 
časné době zamýšleného prodloužení trasy stávající areálu muzea, které jsou nyní plně v majetku jeho 
cyklostezky. Radnice nakonec přistoupila ke změně zřizovatele, je zde jednoznačný předpoklad pro 
její původně plánované trasy, a to tak, aby nová ko- další rozvoj této organizace včetně výstavby nových 
munikace pro sportovce vedla převážně po pozem- depozitářů a tak dále. 
cích, které jsou již nyní ve vlastnictví města, a to pro- V současné době je ale areál muzea bohužel pro 
to, že cítíme povinnost rozpracované projekty do- pěší návštěvníky, zvláště pak skupiny dětí ze škol 
vést do konce. Hledali jsme i v tomto případě cestu, nebo školek, jen těžko přístupný. V době výstavby 
která by umožnila slib zrealizovat a vybudovat co obchvatu byl v těchto místech zřízen klasický 
nejuzavřenější okruh cyklostezky v blízkosti města a přechod pro chodce, který byl ale po určité době 
řešení se našlo. Oproti dříve navrhované trase, kte- zrušen. Překonání obchvatu tak nyní není zcela 
rá měla kopírovat hlavní silnici do Drobovic, se nás- bezpečné a je tedy zřejmé, že přemostění tak rušné 
ledně nabídlo řešení, které z přibližně devadesáti komunikace napomůže i k řešení tohoto problému. 
procent využívá městský pozemek. Nedivím se například učitelkám z mateřských škol, 

Nová část cyklostezky začne poblíž Kauflandu u že se zdráhají za těchto podmínek s dětmi do muzea 
vojenské ubytovny v návaznosti na Plynárenskou chodit, což je určitě velká škoda. 
ulici a po 1578 metrech vyústí ve Filipově, kde po Jsem si samozřejmě vědom skutečnosti, že 
několika metrech, kdy cyklisté prozatím ještě budou pokud hovořím o plánech na konec tohoto nebo na 
využívat běžnou komunikaci, naváže trasa na úsek, příští roky, jde již o další volební období. Připravuje-
vybudovaný v roce 2013. me tedy projekty, které bude realizovat příští 

V letošním roce by měla být hotová projektová zastupitelstvo. Je samozřejmě také možné, že se 
dokumentace s tím, že ve čtvrtém čtvrtletí by bylo budoucí zastupitelé rozhodnou plány změnit či prá-
možné pracovat na stavebním povolení. V počátku ci ukončit. Předpokládám ale, že ve smysluplných 
příštího roku tak bude možné požádat o dotaci ze investicích bude pokračovat i další zastupitelstvo - a 

Jestliže jsem v úvodu zmínil kritický postoj Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokud vše to v jakémkoliv jeho složení. To ale neznamená, že 
zvláště lidí, kteří nejsou sportovně založeni, k inves- půjde podle plánu, měla by být stavba realizována  bychom nyní měli přestat myslet na budoucnost a 
ticím do zajištění zázemí právě pro sport, mohu na v příštím kalendářním roce. Bude se samozřejmě veškeré snažení směřovat jen na konkrétní nadchá-
druhou stranu doložit velký zájem mnoha zdejších jednat o investici v řádu milionů korun, a to již jen   z ející měsíce. Tak nemůže fungovat komunální po-
obyvatel o využívání nabízených a rozšiřovaných s ohledem na skutečnost, že součástí této části litika, která má být pro město prospěšná. Ostatně já 
možností pro takto smysluplné využití volného času cyklostezky bude i mostní objekt, který překlene věřím, že podobné projekty, které nabízejí obča-
a posilování své kondice. Například zájem o využívá- obchvat města v místech poblíž Kauflandu na straně nům a jejich rodinám nové možnosti sportovního 
ní zimního stadionu výrazně převýšil původní před- jedné a areálu zdejší pobočky Národního zeměděl- vyžití, jsou prospěšné a mají být podporovány. Jsou 
poklady. Do sportovní, respektive spíše sportovně- ského muzea na straně druhé. Tím dojde k vyřešení oblasti našeho života i života města, které můžeme 
rekreační oblasti míří nyní i další plány vedení dalšího z problémů, které město již delší dobu řeší - ovlivnit jen těžko nebo na ně dokonce s ohledem na 
města, které se týkají konkrétně již delší dobu tedy zajištění lepšího a hlavně bezpečného přístupu nejrůznější zákony či další normy nemáme vliv 
přislíbeného prodloužení trasy zdejší cyklostezky. právě k muzeu zemědělské techniky. To nabízí žádný. Ve sférách, které spadají do rozhodovací pra-
Její dostavba je bohužel ale poměrně náročnou zá- místním obyvatelům i návštěvníkům z celé republi- vomoci zdejších zastupitelů, se však můžeme  - či 
ležitostí, a to jak z pohledu finančního, tak ale hlav- ky jak zajímavé expozice, doplněné i další postupně dokonce musíme - snažit o neustálý rozvoj, který 
ně vzhledem k nutnosti zajištění odkupu potřeb- se rozšiřující nabídkou areálu (buduje se zde nemá být ohraničen žádným uměle vytvořeným 
ných pozemků od současných majitelů. Právě ma- například dopravní hřiště), tak i řadu oblíbených a termínem. 
jetkové vztahy jsou tím momentem, který neúměr- dnes již tradičních akcí, jako je červnový Pradědeč- Podle ohlasů, s nimiž se setkáváme v souvislosti 

s čáslavskou cyklostezkou, je jasné, že zdejší spor-
tovci další její část rozhodně uvítají. Přispěje tak        
k dalšímu zvýšení jejich bezpečnosti a já doufám, že 
ke sportu přivede i další zdejší obyvatele.  

SLOVO STAROSTY 
V PLÁNU JE DELŠÍ CYKLOSTEZKA I LEPŠÍ PŘÍSTUP DO MUZEA 

Květnová

bude otevřena 
v restauraci hotelu Grand 

ve středu 2. 5. 
od 16 do 17 hodin

STAROSTOVNA

Po dokončení plánované další trasy cyklostezky bude možné využít tento okruh
DROBOVICE
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Mimořádné zasedání městského zastupitelstva, 
které se uskutečnilo v pátek 6. dubna, přivedlo na 
Novou scénu Dusíkova divadla přibližně stovku 
zájemců o informace, týkající se provozu čáslavské 
skládky, konkrétně pak jejího postavení v mediálně 
známé kauze likvidace tak zvaných ostravských 
lagun Ostramo. 

- tedy její provozování městem a umořování půjčky, opatřeních, která by vedla k tomu, aby se skládka 
kterou bylo třeba na stavbu využít, z výtěžku podni- postupně začlenila morfologicky přívětivěji do kra-
kání, se brzy ukázala jako nereálná. Město se dosta- jiny. Zápach, pokud je jeho zdrojem komunální od-
lo do velkých finančních problémů a jako východis- pad, lze eliminovat omezením návozu materiálů, 
ko z nich se jevil co nejrychlejší odprodej celého are- které mohou na skládce hnít, tedy bioodpadu.
álu. Tak byla také vedena tehdejší jednání, o nichž Doporučujeme vytvořit při městském úřadě či za-
na svých stránkách informovaly i Čáslavské noviny. stupitelstvu stálou skupinu (komisi), která bude do-

Jednání zastupitelstva se mimo samotných Například v březnu roku 1999 vyšel článek, nazvaný hlížet na udržování pořádku a dohodnutých pravi-
představitelů města zúčastnili také zástupci společ- „Noví zájemci o čáslavskou skládku“, kde se mimo ji- del na skládce, nápad s webovou kamerou také po-
nosti AVE CZ, ministerstva životního prostředí a né píše, že „oddlužení města je těsně svázané s pro- važujeme za dobrý.
společnosti CZ BIJO, která prováděla chemické roz- dejem skládky tuhých odpadů v Hejdofě, je jedním  Ad 2) Z hlediska typu odpadů navážených na sklád-
bory těžených materiálů. Zúčastnění odborníci od- z prvořadých úkolů, které před současným vedením ku firmou AVE CZ konstatujeme, že trvalé skládko-
povídali na dotazy přítomných občanů, směřující čáslavské radnice stojí.“  Hned následující měsíc pak vání surových a ani přepracovaných kalů na skládce 
zvláště k chemickému složení a nebezpečnosti hli- byli občané informováni o dalším postupu v článku v Čáslavi nikdy nebylo projektováno. Skládka v Čás-
nek, ukládaných na zdejší skládce. Z jejich vyjádření „Smlouva o prodeji skládky je předmětem intenziv- lavi jako jedna z koncovek pro odpad z lagun OSTRA-
vyplynulo, že se jedná v porovnání s polotekutými ních jednání. Stále byl ve hře dluh města a nutnost MO byla uvedena už v projektu, který byl podroben 
kaly, které jsou po úpravě převáženy a spalovány ve jeho co nejrychlejšího splacení. V květnu se potom procesu EIA. Jediným „zástupcem“ Čáslavi na tomto 
Vřesové na Sokolovsku, o zcela odlišný materiál, a obyvatelé města dozvěděli, že byla „dne 31. března jednání byla pí Lenka Bochníčková a k dané proble-
to jak po stránce svého charakteru, tak i stupně ne- 1999 podepsána smlouva o pronájmu skládky od- matice se vůbec nevyjádřila. Na tomto jednání byli  
bezpečnosti. Debata s občany města byla vedena padů na Hejdofě, jejíž stavba, zahájená v roce 1994 k dispozici experti, kteří by zájemce o tuto proble-
přibližně čtyři hodiny a celý přepis průběhu zasedá- přinesla městu značné zadlužení... Ze tří variant, matiku podrobně s danou problematikou seznámili, 
ní, stejně jako jeho zvukový záznam, je možné najít které v podstatě byly k dispozici, tedy skládku pro- v rámci procesu EIA mohly být vzneseny připomínky, 
na internetových stránkách města. Z jednání však dat, pronajmout či vyhlásit její konkurs, se za nyněj- požadavky apod., ale tato možnost využita nebyla.
vyplynulo, že společnost AVE CZ jedná v souladu se ší situace jeví pronájem jako nejschůdnější, protože Schéma, které pí Lenka Bochníčková na jednání 
zákony a platnými vyhláškami, město tedy nemá na nejvyšší nabídka na odkoupení skládky činila sedm- zastupitelstva prezentovala, je postaveno na nepo-
její činnost žádný vliv. Ze strany občanů i vedení desát milionů korun. Vzhledem k tomu, že město   c h opení procesu třídění odpadů. Bylo by nestan-
města byla vyjádřena nespokojenost s dřívějším v roce 1994 vydalo na zajištění výstavby skládky ob- dardním postupem nejprve netříděný materiál smí-
jednáním představitelů skládky, kteří občany měs- ligace v hodnotě devadesáti milionů korun, k nimž chat s dalším materiálem (CaO) a teprve pak jej sí-
ta, ale ani jeho vedení, o zahájení navážení tohoto je nutno připočítat i příslušné úroky, byla uvedená tovat. Standardní postup je opačný, v laguně se nej-
materiálu na zdejší skládku neinformovali. Pokud částka nedostatečná a finanční situaci by neřešila.“ prve od sebe oddělí polotekuté kaly a pevné materi-
tedy nebylo odpovídajícím způsobem informováno Jak je vidět, situace města byla v té době zcela ály (hlinky, panely, kameny, popřípadě další). Vzhle-
vedení města, nebylo možné relevantní informace jiná než dnes, kdy Čáslav hospodaří v kladných čís- dem k tomu, že vše je zalito polotekutou hmotou ka-
předat dále. „Mohu ale jednoznačně konstatovat, lech. Z výše uvedených citací vyplývá, že město lů smíchaných s dešťovou vodou, nelze vyloučit, že 
že ze strany vedení města byly v tomto směru vždy skládku v té době neprodalo, ale pronajalo. Proč te- jsou tyto jmenované odpady potřísněny ropnými 
veřejnosti poskytovány veškeré získané infor- dy došlo k následnému prodeji, který se uskutečnil látkami a na první pohled, například při vysypávání 
mace,“ řekl starosta města, inženýr Jaromír Strnad, až v roce 2012? I tento krok byl bohužel domluven z korby nákladního auta se mohou jevit jako černé 
který zároveň vyjádřil politování nad nedostateč- již právě v roce 1999, a byl dokonce vtělen do sepsa- kaly, ale fyzikálně a chemicky se jedná o prokazatel-
nou komunikací společnosti AVE, která vedla až ke né smlouvy o pronájmu skládky (skládka byla pro- ně jiné materiály.
vzniku atmosféry nedůvěry ve městě.  najata společnosti REO. RWE Entsorgung, s.r.o.), Pravdou je, že celá zakázka se nazývá „Nadbilanční 

V průběhu mimořádného zasedání zdejšího za- kde se v jejím odstavci 7.1., týkajícím se doby pro- kaly“ a obsahu lagun se říká „kaly“. Nicméně ty reál-
stupitelstva byly vzneseny i některé další dotazy, nájmu, mimo dalšího uvádí: „Nájem se sjednává na né kaly se získají až tříděním materiálu lagun způso-
které je možné jednoznačně zodpovědět díky ma- dobu určitou od 1. 4. 1999 do 30. 9. 2012. Nájemce bem, který je uveden výše. 
teriálům, dostupným v archivu městského úřadu. je oprávněn v době od 1. 7. 2012 do 31. 7. 2012 po- Závěrem

Mezi ně patří bezesporu i otázka na termín pře- žádat pronajímatele o odprodej předmětu nájmu Proces sanace staré ekologické zátěže Laguny 
měny „původní skládky komunálního odpadu na nájemci za kupní cenu 1000 Kč. Pronajímatel se za- OSTRAMO je složitý a komplikovaný. Je pečlivě prů-
skládku odpadu nebezpečného“. vazuje uzavřít kupní smlouvu do 30. 9. 2012 a pro- běžně řízen skupinou zástupců jednotlivých kompe-

Skládka na Hejdofě byla podle všech dostup- dat předmět nájmu nájemci za dohodnutou částku tentních orgánů státní správy a samosprávy. Jak 
ných materiálů již od samotného počátku - tedy již 1000 Kč...“ Prodej skládky v roce 2012 tak byl již jen důležitým subjektem je supervize, to jste se mohli 
dle stavebního povolení (nabylo právní moci dne 3. naplněním domluvy, sjednané před třinácti lety bý- přesvědčit z vystoupení jejího zástupce na mimo-
10. 1994) i následného kolaudačního rozhodnutí valými zastupiteli. řádném zasedání zastupitelstva. Byla to právě su-
(nabylo právní moci dne 28. 11. 1996) považována Pro doplnění přinášíme také zprávu, zaslanou pervize, která jako první upozornila na nesrovnalos-
za prostranství, kde lze mimo jiné skladovat i nebez- městskému úřadu v souvislosti se zasedáním zastu- ti při návozu hlinek na skládku v Čáslavi. Následně 
pečný odpad. Svědčí o tom údaje o budovaných slo- pitelstva jedním z jeho účasníků, Ing. Karlem Blá- shodou okolností upozornili někteří občané Vašeho 
žištích nebezpečného odpadu, o nichž oba doku- hou, CSc., ředitelem odboru environmentálních ri- města na skutečnosti, které vedly k tomu, že MŽP 
menty jasně hovoří. Oficiální název tehdy budova- zik a ekologických škod Ministerstva životního nařídilo kontrolu ze strany České inspekce životního 
ného areálu pak zněl „Řízená skládka Čáslav“ prostředí České republiky. prostředí. Tato kontrola nyní probíhá a průběžné in-

Někteří občané vedení města také kladli za vinu Z hlediska MŽP byly hlavními věcnými tématy tyto formace o ní nemohou být poskytovány. Doporuču-
prodej původně městské skládky soukromému sub- oblasti: 1. Existence skládky nebezpečných odpadů jeme společně s dalšími účastníky tohoto procesu 
jektu. Je pravdou, že tato skutečnost není pro město v těsné blízkosti města; 2. Typ odpadů navážených   vyčkat oznámení výsledků kontroly.
z dnešního pohledu vhodná, je však třeba se podí- z lagun OSTRAMO. Ing. Karel Bláha, CSc.
vat poměrně hluboko do minulosti. O stavbě, nás- Ad1) K prvnímu bodu se MŽP může vyjádřit jen rám-
ledném provozování, pronájmu a následném pro- cově. Obecně, z geomorfologického hlediska působí Jak je zřejmé, problematika čáslavské skládky je vel-
deji soukromému subjektu rozhodovalo tehdejší přítomnost skládky poblíž historického města ne- mi složitá a požadovat v této souvislosti okamžitá, 
zastupitelstvo (v němž zasedali pouze dva současní vhodně. Tvarem se skládka do krajiny nehodí a pro- razantní a jednoduchá řešení situace, jejíž původ 
zastupitelé, a to JUDr. Vlastislav Málek a MUDr. dukuje-li i zápach, nelze se obyvatelům města a jeho sahá přibližně dvacet let do minulosti, není možné. 
Martin Novák) pod vlivem a tlakem situace, na okolí divit, že na skládku nahlížejí á priori negativně. Přesto se vedení města bude i nadále snažit dojed-
kterou si dnes vzpomene již jen málokdo. Nejsou nám známy dohody mezi městem a AVE CZ, nat i v souladu s usnesením zasedání (viz str. 5), co 

Původní představa, s níž byla skládka budována ale jistě je možné jednat s vlastníkem skládky o nejlepší podmínky pro místní obyvatele.                zn
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General Data Protection Regulation je nové 
nařízení EU, které se zabývá problematikou ochra-
ny osobních údajů. V účinnost vstoupí 25. 5. 2018 a 
nahradí směrnici 95/46/ES a související národní 
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
do kterého byla směrnice implementována. 

Jelikož má GDPR formu nařízení, právní úprava 
bude přímo použitelná ve všech členských státech 
EU a není proto potřeba dalšího národního zákona 
ani prováděcího právního předpisu.

Nařízením GDPR se musejí řídit všechny 
subjekty, které jsou správci a zpracovateli osobních 
údajů subjektů EU. GDPR se tak dotkne velmi 
širokého okruhu komerčních subjektů, orgánů 
státní správy, samosprávy a jimi zřizovaných 
organizací. 

GDPR přináší řadu nových práv a povinností a 
zpřesňuje pravidla stávající. GDPR by mělo obča-
nům přinést posílení a větší rozsah jejich práv a to 
prostřednictvím výrazně větší kontroly nad vlastní-
mi osobními údaji, např. právo na přístup, právo na 
výmaz, právo být zapomenut, právo na přenositel-
nost dat. To se odráží také v nových požadavcích, 
které jsou kladeny na souhlas subjektů údajů se 
zpracováním svých osobních údajů, jehož prokázá-
ní je povinností správce.

Co se týká povinností správců či zpracovatelů 
údajů, je důležité zmínit především povinnost před 
zahájením samotného zpracování provést tzv. 
posouzení dopadu na ochranu osobních údajů, 
provedení testu proporcionality včetně posouzení, 
zda je zpracování ve vztahu k deklarovaným účelům 
nezbytné. 

Další administrativní povinností správce nebo 
zpracovatele bude vést záznamy o všech zpracová-
ních, za která nesou odpovědnost, ohlašovat 
případy narušení bezpečnosti osobních údajů, tzv. 
data breaches.

Nařízení dále ukládá v některých případech 
jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních 
údajů. Povinnost ustavit tuto funkci není dána vždy, 
nicméně je možné ji zřídit dobrovolně. 

Ačkoliv je proklamováno, že GDPR přinese 
snížení administrativy, zřejmě tomu tak nebude. 

Č e ch   p a r t n e r s, advokátní kancelář
JUDr. Ondřej Čech, Ph.D., advokát

Mgr. Alice Kovářová, advokátní koncipient

Máme za sebou další vypjaté mimořádné zasedání 
zastupitelstva ( již druhé během půl roku ) svědčící o 
nestandardní situaci v projednávání věcí důležitých 
pro občany našeho města. Více než čtyřhodinové 
jednání, v němž byl vytvořen prostor pro neomeze-
nou diskusi zastupitelů, odborné i laické veřejnosti, 
mělo vnést jasno do otázky ukládání odpadů z os-
travských lagun na čáslavskou skládku. Jasné světlo 
do kauzy se vnést nepodařilo. 

rá provádí supervizi likvidace kalů. Pětice za před-
sednickým stolem za moderování starosty setrvala 
na svém stanovisku, že to, co se na skládku ukládá,  
nejsou kaly, byť nám samo AVE poslalo schéma, kte-
ré tvrdí něco jiného. Každá ze stran - tedy AVE, „in-
vestigativní veřejnost“ i nespokojení občané - si se-
trvala na svých stanoviscích a postojích, diskuse se 
postupně motala v bludném kruhu a oním soudcem 
byla jedna ze stran - tím mám na mysli starostu a je-

Na začátku byl prolomen tříminutový limit pro ho závěr, že slib neporušil, protože kaly se sem ne-
diskusní příspěvky. Bylo by standardní a v souladu   v ozí. 
s právem, aby o výjimce z jednacího řádu rozhodo- „Gastronomicky“ by šlo rozvinout titulek mojí 
valo zastupitelstvo jako celek svým hlasováním.  z p rá v y asi takto : „Podával se poněkud ostřejší guláš 
U nás to vyřešil k dotazu Martina Horského, zda se (nebezpečný prý ale není, jak tvrdili pánové za před-
bude „zase pípat“, starosta odpovědí, že diskuse ne- sednickým stolem), paní Bochníčková naservírova-
bude omezena. Výjimečně a pro tentokrát. Příště se la ovocný koktejl, přidána byla špetka hněvu (jen 
zřejmě zase bude „pípat“, to už zase bude vyhovo- tak co by se na třídící lžíci vešlo) a jedinec se silným 
vat, když se na dodržení jednacího řádu bude trvat. žaludkem vše přestál bez okamžité úhony.“

Nebudu do detailu rozebírat průběh zasedání, Na sociálních sítích mezitím roste nespokoje-
protože o něm některá média informovala, velice nost, obrací se i proti nevinným zastupitelům, kteří 
výstižně to popsal můj kolega ze spolku Čáslav  pro stejně jako starosta, nemohou zamezit podnikání 
všechny Martin Jusko ve svém příspěvku  s názvem soukromému subjektu (ani to nemohou slibovat) 
„AVE Strnad“  na webových stránkách a snad s jis- pokud ten dodržuje všechna pravidla a příslušné 
tou nadsázkou ho též vystihuje nadpis mého pří orgány na to řádně dohlížejí.
spěvku. Jiná otázka už ale je, jak majitel a provozovatel 

Vyjádřil jsem se již na zasedání, že jako právník skládky transparentně podniká s odpady, jak komu-
jsem zvyklý, že v soudní síni proti sobě stojí žalobce nikuje s městem a jak je připraven reagovat na při-
a žalovaný, každý přednáší své argumenty, navrhuje pomínky a dotazy zastupitelů a občanů. „Nemáš-li 
důkazy a věc rozhoduje soudce, který by měl být ne- řešení, zřiď komisi,“ zněl jeden ze skeptických ko-
stranný a nezávislý. Zde tomu tak nebylo a od začát- mentářů. Asi z autora hovoří zkušenosti z toho, jak 
ku to bylo tajemné. Žádná písemná zpráva ke svola- byly zřizovány třeba vyšetřovací komise v Parla-
nému zastupitelstvu, žádné stanovisko rady k pro- mentu. Zkusme to a nelámejme hůl předem. Mini-
jednávané problematice, žádný návrh usnesení. Pů- málně má veřejnost možnost kontrolovat, k čemu 
vodně bylo prezentováno, že představitelé AVE od- taková komise je, jaké má výsledky a co přinesla. 
mítají přijít na veřejné projednávání ke skládce, pak Předem to odsoudit je stejné jako vzbuzovat silác-
že zástupci budou, nakonec se dostavili v doprovo- kými proslovy v lidech neopodstatněnou naději.  
du dalších odborníků z MŽP a z dozorové firmy, kte- JUDr. V. Málek, nezařazený zastupitel

GULÁŠ, OVOCE A „KLUCI V AKCI“ CO PŘINESE GDPR?

REAKCE NA PŘÍSPĚVEK JUDr. MÁLKA
Zastupitelé města mají samozřejmě možnost pre-
zentovat svoje názory v periodiku, vydávaném měs-
tem. O této skutečnosti jsou informováni a v ojedi-
nělých případech tohoto svého práva také využívají. 
Jejich texty jsou uveřejňovány bez jakýchkoliv 
úprav a prozatím vždy bez dalšího komentáře. Ten-
tokrát již ale nemohu nereagovat na - v mnoha bo-
dech zkreslující - text JUDr. Vlastislava Málka. 

nesoudil. Pokud trvám - a po vysvětlení odborníků, 
která na zasedání zazněla, je zjevné, že oprávněně - 
na tvrzení, že materiál, který je do Čáslavi navážen 
nejsou ony tak nebezpečné kaly, o nichž se od 
počátku kauzy hovoří, není to soud, jde o konstato-
vání faktu. Nic to samozřejmě ale nemění na sku-
tečnosti, že se jedná o situaci, která nikoho z nás ne-
těší, ale kterou bohužel nemůžeme změnit právě     

V daném textu mě zaráží hned několik momen- z důvodů, které JUDr. Málek popsal - tedy jedná se o 
tů. Jedním a hlavním z nich je porovnávání schůze soukromou firmu, která má k takovémuto podniká-
městského zastupitelstva se zasedáním jakéhosi tri- ní oprávnění. Chybou ale jistě byla špatná komuni-
bunálu, který by měl soudit a patrně nejlépe i od- kace ze strany AVE. 
soudit... Já osobně jsem nikdy tato veřejná zasedání Dále je v článku vyčítáno, že byla avizována ne-
městského zastupitelstva nevnímal jako soudní přítomnost zástupců společnosti AVE. Opravdu si 
proces, ačkoliv bohužel musím konstatovat, že  n ej se m   vě dom, že by se taková informace kdekoliv to postoje, skutečně není možné dospět k jakému-
v poslední době se někteří zastupitelé snaží místo objevila (hovořím nyní o oficiálních informacích  k o li v  smysluplnému konci diskuse, ačkoliv jsem pře-
konstruktivních řešení jednotlivých situací jen hle- z městského úřadu). Skutečnost, že se nakonec po- svědčen, že se jak zástupci ministerstva životního 
dat vinu a viníky. Těmi jsou v jejich očích hlavně čle- dařilo zajistit přítomnost i dalších odborníků, kteří prostředí, tak i odborník ze společnosti CZ BIJO a 
nové městské rady nebo já sám. Dostáváme se do se zabývají supervizí celého mediálně sledovaného zástupci společnosti AVE snažili podat co nejpřes-
jakéhosi boje „obyčejných“ zastupitelů s „těmi na- projektu, je potom - alespoň podle mého názoru - nější a obecné veřejnosti nejsrozumitelnější výklad 
hoře“, tedy s městskou radou? Osobně tento postoj jen pozitivní. stávající situace. Neumím si představit, co víc je 
nechápu, ačkoliv pravděpodobně rozumím po- Posledním bodem, u kterého se musím zastavit, možné v tuto chvíli udělat. Jak ale z textu doktora 
hnutkám některých ze zastupitelů. Přesto trvám na je postesknutí, že se debata motala v bludném kru- Málka vyplývá, účastníci patrně místo vysvětlení 
tom, že to není přístup, který by našemu městu hu. S tímto výrokem musím souhlasit a osobně mě očekávali soud. V tom případě bychom ale museli 
prospěl, naopak je tím bržděn jeho další vývoj. to mrzí. Pokud se ale k diskusi dostaví ve většině li- soudit ty, kteří město vedli v době zakládání skládky 

Vraťme se ale k výše uvedenému textu. V soula- dé, kteří jsou již pod vlivem předchozích debat a ne a uzavření smlouvy o jejím pronájmu s následným 
du s přirovnáním k jednání soudu jsem zde označen vždy relevantních zpráv  přesvědčeni o své pravdě, odprodejem. Současní zastupitelé jsou ve většině 
za tu stranu, která soudí - za soudce. Mohu s klid- neustále se utvrzují v domněnce, že s nimi chtějí již jen „dědici“ jejich rozhodnutí. 
ným svědomím konstatovat, že jsem nikoho a nic ostatní manipulovat a odmítají připustit revizi toho- Ing. Jaromír Strnad, starosta města 
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Veřejně přístupné plochy ve městě je třeba neustá-
le udržovat, a to nejen z estetického hlediska, ale ta-
ké z pohledu zajištění bezpečnosti obyvatel města.

Kromě kácení nemocných stromů a jejich ná- mohou být úpravy veřejných prostranství v nově 
hrady novou výsadbou dochází na jaře také k úpra- vznikajících lokalitách města nebo třeba i jeden        
vě některých parků a dalších ploch, kde hraje hlavní z posledních takových kroků, kdy došlo na žádost 

 Právě druhý ze jmenovaných důvodů figuruje roli právě zeleň. Příkladem může být parčík v Poš- obyvatel bytových domů v Pražské ulici v místech 
ve většině případů kácení vzrostlých stromů ve tovní ulici, který zde vznikl teprve před jedenácti le- mezi městskou nemocnicí a prodejnou Kaufland     
městě. Bylo tomu tak i v nedávné době, kdy bylo ty v souvislosti s rekonstrukcí dříve vojenského k výsadbě hned několika keřů ptačího zobu, které 
třeba přistoupit k odstranění několika starších smr- areálu. jsou pro využití ve městě vhodné a již brzy přinesou 
ků v Chrudimské ulici. Proschlé stromy s větvemi, Jak poznamenala paní Gabriela Dymáková, do těchto míst milou proměnu.                                
které hrozily ulomením i při běžném poryvu větru, která má péči o zeleň ve městě 
nebylo možné na místě nechat, a tak bylo roz- na starosti, ani v jednom pří-
hodnuto o jejich pokácení. Jak je ale ve městě zvy- padě se prozatím nejednalo o 
kem, odstraněné stromy jsou v co nejkratší době akci, spojenou s plánovaným 
nahrazovány novou výsadbou. Stalo se tak i v tomto rozsáhlým projektem revitali-
případě, kdy se na uvolněném prostranství brzy za- zace zeleně ve městě. Ten se 
bydlely nové stromky - konkrétně hned pět mla- týká mnoha lokalit jak v sa-
dých lip a tři borovice. motném centru města, tak i     

Stejně jako na uvedeném pozemku, došlo k po- v jeho okrajových částech, ale 
dobnému zásahu i na dalších místech ve městě. Na- s ohledem na problémy, spo-
mátkou lze uvést prostranství před budovou kina jené s výběrovým řízením na 
Miloše Formana nebo část ulice Boženy Němcové. dodavatele  prací, nebyl ještě 
Obě lokality se samozřejmě již brzy dočkají další vý- zahájen. V současné době 
sadby - například právě v ulici Boženy Němcové bu- však jdou přípravy do finále.                   
de dřívější nevhodná výsadba vzrůstných stromů Nová výsadba ve městě 
nahrazena rostlinami nižšími, konkrétně magnó- není ale vždy vázána jen na 
liemi, které se do zastavěného prostoru hodí lépe. předešlé kácení. Příkladem 

zn

NOVÁ ZELEŇ VE MĚSTĚ

V měsíci květnu budou zahájeny stavební práce, 
které přinesou pohodlnější a bezpečnější pohyb 
po komunikacích ve čtyřech čáslavských ulicích.

řejného osvětlení včetně 
výměny stožárů a svíti-
del.“

V době uzávěrky květnového vydání Čáslav- Bc. Petrová dále sdě-
ských novin probíhalo výběrové řízení na zhotovi- lila, že samotná realizace 
tele rekonstrukce povrchů chodníků v ulicích J. by měla proběhnout v do-
Myslbeka, Mikoláše Alše a ve spodní části ulice bě mezi květnem a říjnem 
Dusíkova. Chodci by se také měli dočkat nového letošního roku, přičemž 
povrchu na zbývající části chodníku v ulici Jablon- jednotlivé ulice budou 
ského, čímž bude dokončena výměna živičného opravovány v předem 
krytu za zámkovou dlažbu v celé délce této ulice. dohodnutém pořadí, tu-

Podrobnější informace poskytla vedoucí oddě- díž se pracovní ruch bude 
lení investic Bc. Markéta Petrová: „V tuto chvíli bě- přesouvat  postupně          
ží,  pro zájemce o realizaci stavebních prací, lhůta z jedné ulice do druhé.
stanovená k podání nabídek na veřejnou zakázku, Lokality byly vybrány 
která řeší všechny čtyři lokality dohromady. Na s ohledem na skutečnost, 
vybraných místech dojde k téměř totožné činnosti, že se vždy jedná o ulice, kde již v minulosti proběh- ku v ulici Tyršova, jelikož ulice Dusíkova, Mikoláše 
a to k výměně dožívajícího asfaltového povrchu za la rekonstrukce na části chodníků a provedením Alše a J. Myslbeka ústí přímo do této ulice. 
povrch nový z betonové, tzv. zámkové dlažby.   p lá n o va ných prací tak bude završena kompletní Opravu ve finančním rozsahu okolo třech mili-
V ulicích Jablonského a Dusíkova dojde zároveň    o p rava chodníků v těchto ulicích. Zároveň má tak- onů korun bez DPH bude město hradit ze svého
k obměně již technicky nevyhovujícího vedení ve- to akce návaznost na loňskou rekonstrukci chodní-  rozpočtu.               JN

CHODCI SE DOČKAJÍ NOVÝCH CHODNÍKŮ HNED VE ČTYŘECH LOKALITÁCH 
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Středočeská policie přijímá nové policisty a policistky na základní útvary (uni-
formované složky) v rámci celého kraje. Hledáme ty, kteří by se chtěli podílet na 
zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost 
na silnicích, bojovat proti kriminalitě.

Nástupní služební příjem při nástupu, včetně všech příplatků, přesahuje 
20.000 Kč hrubého. Po ukončení Základní odborné přípravy (po 1 roce) služební 
příjem přesahuje částku 23.400 Kč hrubého.

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

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

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

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

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

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

kh.podatelna@pcr.cz

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

DROGY ZA VOLANTEM

MĚSTŠTÍ STRÁŽNÍCI VYPÁTRALI HLEDANOU OSOBU

NEZLETILÍ CHLAPCI PÁLILI KABELY V OPUŠTĚNÉ BUDOVĚ 

 Strážníci městské policie prováděli 14. dubna v půl dru-
hé v noci jednu ze svých pravidelných hlídek v ulici Pod Nádražím. Z parkoviště 
od čerpací stanice Benz vyjel osobní automobil, který bez rozsvícených světel 
pokračoval do ulice Vrchovská. Hlídka automobil zastavila u parkoviště firmy 
Profizoo. Ve vozidle se včetně řidiče nacházely tři osoby. Muž řídící vozidlo svoji 
totožnost prokázal pouze předložením občanského průkazu, protože řidičský 
průkaz nevlastní. 

Poté co se dobrovolně podrobil testu na alkohol a na omamné a psycho-
tropní látky (OPL) v těle, bylo jasné, že přestupky jako řízení neosvětleného vozi-
dla bez řidičského oprávnění, jsou v porovnání s výsledkem testů maličkost. 
Test na alkohol sice ukázal nulu, druhý test na OPL však dopadl pozitivně na lát-
ky benzodiazepin a metamfetamin.

 Při kontrolní činnosti v areá-
lu městské nemocnice si Městská policie Čáslav všimla podezřelého muže zane-
dbaného vzhledu, který se pohyboval u zadního traktu nemocnice. Dotyčný 
poté pokračoval do ulice Filipovská, kde ho již strážníci zastavili a požádali o pro-
kázání totožnosti. Po prověření jména osoby přes centrálu PČR bylo zjištěno, že 
se jedná o hledanou osobu. Poté byl muž převeden na Obvodní oddělení PČR 
Čáslav. 

 Na tísňovou linku 156 
přišlo oznámení, že z bývalé budovy Drahstav (ČD) stoupá kouř a na místě se 
nachází tři osoby. Hlídka dorazila na místo a v objektu patřícímu Českým dra-
hám zastihla tři nezletilé chlapce, kteří pálili gumové kabely. Jeden z chlapců 
zmínil, že se z kabelů snaží získat kovové části uvnitř a proto pálí gumu na jejich 
povrchu. Vzhledem k tomu, že spalováním gumy uniká velké množství pro člo-
věka škodlivých emisí, vzniklo zde podezření z přestupku dle zákona o ochraně 
ovzduší.

Ke kabelům se mladíci údajně dostali během svozu nebezpečného odpadu, 
když občané zanechávali před svými domy odpad. Toto tvrzení však hlídce ne-
přišlo pravděpodobné, protože svoz nebezpečného odpadu v letošním roce do 
té doby ještě neprobíhal. Nebylo tedy vyloučeno, že kabely mohli odcizit přímo 
v areálu Drahstavu. V tomto případě vzniklo podezření z přestupku proti majet-
ku. Vzhledem k věku chlapců, byl případ řešen ve spolupráci s příslušnými orgá-
ny.

STŘEDOČESKÁ POLICIE HLEDÁ 
NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY NA ZÁKLADNÍ ÚTVARY 

 

 
✓ státní občanství ČR 

✓ dosažení věku 18 let 

✓ způsobilost k právním úkonům 

✓ bezúhonnost a spolehlivost dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obec. policii 

✓ zdravotní způsobilost 

✓ vzdělání – středoškolské s maturitou 

✓ řidičské oprávnění (B) 

✓ nástup 01/07/2018 nebo dle dohody 

✓ vhodné pro muže i ženy 

Dle nařízení vlády č. 341/2017, o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, v platném znění

 – strážník čekatel: 5. platová třída * strážník: 6. platová třída 

Město Čáslav, Městská policie Čáslav
 

nejpoz. do 15/06/2018 vč. (rozhodující je datum doručení na MěÚ Čáslav)
 

Pavel Kratochvíl, velitel Městské policie Čáslav, tel. 327 314 197
 

Fyzické testy – běh 2400 m, kliky 2 min., 
lehy-sedy 2 min., přítahy na hrazdě, bench press 50 a více kg a další 

Pohovory 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Požadavky na uchazeče: 

Nabízíme: 

Platové zařazení: 

Místo výkonu práce: 

Lhůta pro podání přihlášky: 

Bližší informace poskytne: 

Výběrové řízení: 

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

Přihlášky včetně strukturovaného životopisu, výpisu z rejstříku trestů (ne starší 
3 měsíců) a ověřené kopie maturitního vysvědčení se podávají písemně na 
adresu: Bc. Jaroslava Lepešková, Městský úřad Čáslav, Nám. Jana Žižky z Troc-
nova 1, 286 01 Čáslav . Obálku označte „Výběrové řízení - strážník městské po-
licie" a „Neotvírat" 
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
ZREKONSTRUOVANÉHO INFOCENTRA 

V pondělí 16. dubna bylo po několikatýdenní 
rekonstrukci opět pro veřejnost otevřeno informač-
ní středisko na Žižkově náměstí - tentokrát již ve své 
nové moderní podobě. 

v nabídce služeb...“, řekl mimo jiné při příležitosti telé města,  dodavatelských firem i další hosté. 
slavnostního znovuotevření informačního centra O proměně nejlépe hovoří fotografie pořízené 
místostarosta města, magistr Daniel Mikš. Slavnost- před a po rekonstrukci. Přijďte se i vy podívat a 
ního zprovoznění infocentra se zúčastnili představi- využít služeb moderního infocentra.                        

Dominantou vstupní místnosti je nyní rozměrný 
dotykový panel, který nabízí návštěvníkům mož-
nost samostatného vyhledávání požadovaných in-
formací. Dále jsou zde k dispozici vitríny a další 
úložné prostory pro brožury a podobné informační 
materiály, stejně jako volně přístupný internet či 
místo pro krátký odpočinek. Další prostory potom 
slouží kontaktu návštěvníků informačního centra     
s jeho pracovníky, a to například při koupi vstupe-
nek do divadla či využívání dalších služeb, které toto 
středisko nabízí. 

„Myslím si, že ten nový kabát si informační 
centrum již opravdu zasloužilo, proběhly zde nejen 
stavební úpravy, jako rekonstrukce podlahy, 
elektroinstalace nebo výmalba, ale je tady i nový 
nábytek, který návštěvníkům pomůže v orientaci     

zn

PODĚKOVÁNÍ DĚTEM Z MŠ
Členové čáslavského klubu dů-
chodců upřímně děkují dětem 
z místní mateřské školy i jejich 
učitelkám za přípravu progra-
mu a následné vystoupení na 
setkání zdejších seniorů. 

Děti v klubu důchodců vy-
stupují při různých příležitos-
tech a jejich přítomnost je vždy 
milým zpestřením běžného 
programu. 
                                                 KD

Dříve... ...a nyní
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ČÁSLAVSKÁ ZÁKLADNA 
PODPOŘILA SENIORY

Jen stěží si možná většina z nás dokáže představit, 
že bychom se vypravili do míst sužovaných válečný-
mi konflikty. Do míst, kde strach o život může nabí-
rat úplně jiných rozměrů jen při pouhé procházce 
městem. Strach, který ve všedním životě v dnešní 
relativně poklidné České republice, zemi s dostat-
kem pitné vody a jídla, neznáme. Najdou se ale me-
zi námi i lidé, kteří díky svoji cenné snaze pomoci 
najdou odvahu, vystoupí z komfortu, který život      
v civilizované zemi nabízí a vydají se do války. Stejně 
jako například příslušníci Armády České republiky, 
kteří odcestovali na misi do Iráku. 

Fakt, že vojákům bezprostřední nebezpečí bě-
hem práce na misi nehrozilo, nic nemění na tom, že 
k nim z okolí doléhala střelba a v okolních městech 
docházelo k teroristickým útokům. Jeden z členů 
týmu vyslaného do Iráku zmínil, že ačkoliv nebyli     
v přímém ohrožení, spolupracovali s lidmi z okol-
ních měst, u nichž nikdy nemohli vědět, zda dorazí 
na další výcvikový den. Tito lidé nebo jejich rodiny 
mohli přijít o život během všedních denních povin-
ností. 

Všichni tři se také shodli na tom, že zkušenost    
s takovým prostředí, kde - kromě každodenního 

V polovině února 2018 se vrátila 4. rotace Le- strachu, panuje také nedostatek jídla, pití, hygienic-
teckého poradního týmu Irák, v němž figurují vojáci kých prostředků a dalších záležitostí, které Evropan 
21. základny taktického letectva Čáslav. Vybraní bere jako samozřejmost, skutečně dokáže změnit 
příslušníci a velitel 4. úkolového uskupení major Jan pohled na svět. Podle vojáků, by si měl každý vážit 
Přibyl spolu se zástupcem velitele plukovníkem gšt. obrovského štěstí, že může žít v České republice, a 
Martinem Nezbedou, navštívili čáslavskou radnici, ti, co si neustále stěžují kvůli maličkostem, by si po-
kde je 6. dubna přivítali starosta Ing. Jaromír Strnad dobnou misí měli projít také.      
a místostarosta Mgr. Daniel Mikš. Návrh na vyslání Leteckého poradního týmu do 

Během setkání členové týmu pohovořili o hlav- Iráku projednala na základě zájmu irácké strany Vlá-
ním úkolu této mise, což je poradní činnost při ope- da ČR 30. března 2016. S vysláním jednotky 
račním výcviku iráckých vzdušných sil na letounech 
L-159 ALCA na letecké základně Balád, asi 60 km poté vyslovili souhlas senátoři a poslanci 
vzdálené od Bagdádu. Parlamentu ČR .

v celko-
vém počtu do 35 osob a délce působení do 31. pro-
since 2018 

                              JN

VOJÁCI Z LETECKÉ ZÁKLADNY NAVŠTÍVILI  
RADNICI A POHOVOŘILI O MISI V IRÁKU

V pondělí 16. dubna 2018 byl předán velitelem 21. 
základny taktického letectva Čáslav plukovníkem 
Petrem Tománkem šek v hodnotě 8.000,- Kč řediteli 
Domova důchodců Čáslav panu Aleši Šorfovi.

Celkem 8 000 Kč věnovali příslušníci čáslavské 
základny do finanční sbírky, v rámci které dostali 
jako poděkování za dobrovolný příspěvek kalendář 
s názvem Czech Air Force 2018. Tyto kalendáře 
vyrobila agentura SKY Promotion s.r.o., Společnost 
Omnipol a.s. je následně financovala.

„Jedná se o začátek nové spolupráce, doufáme, 
že v dalších letech se nám povede částku znásobit,“ 
pronesl během předávání šeku velitel 21. základny 
plukovník Petr Tománek. „Velice si vážíme jakékoliv 
pomoci, kapacity domova jsou plně obsazeny, 
našich 70 zaměstnanců se stará celkem o 105 
klientů,“ vysvětlit v rámci setkání ředitel Domova 
důchodců Čáslav pan Aleš Šorf.

Klienty domova důchodců jsou osoby, které 
potřebují nepřetržitou péči. Primárně se jedná o 
seniory z čáslavského regionu. Domov důchodců je 
příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je 
město Čáslav.

„V loňském roce jsme se nechali inspirovat 
projektem Ježíškova vnoučata, v roce letošním 
jsme započali spolupráci s Domovem důchodců 
Čáslav. Je důležité myslet a podporovat oba póly 
populace, jak děti, tak naše seniory,“ pronesl 
závěrem plukovník Tománek.

Autor a foto: kpt. Tomáš Maruščák, tiskový a 
informační důstojník, 21. základna taktického 
letectva Čáslav
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ČÁSLAVSKÁ ŠKOLA SPOLUPRACUJE NA MEZINÁRODNÍM PROJEKTU, 
KTERÝ KAŽDÉMU UMOŽNÍ VÝUKU CIZÍHO JAZYKA ZDARMA 
V pátek 6. dubna v prostorách školy VOŠ, SPŠ a OA 
Čáslav proběhl seminář představující projekt s ná-
zvem „Unity in diversity", který je zaměřen na pod-
poru spolupráce škol a inovaci ve vzdělávání. Výstu-
pem programu vznikajícího v rámci Erasmus+, klíčo-
vá akce dvě (KA2) je vytvořit jazykové kurzy přístup-
né komukoliv s připojením na internet. Do projektu 
je zapojeno 9 partnerů z Evropy a čáslavská VOŠ, 
SPŠ a OA je jako jediná škola v České republice jed-
ním z nich. 

budou v různých úrovních, od 
začátečníků po pokročilé, tedy 
úrovně A1 po C1, což jsou refe-
renční rámce podle evropského 
standardu.” 

Program je zaměřen na ob-
last cestovního ruchu, hotelnic-
tví a pohostinství, což může zdán-
livě evokovat poněkud jed-
nostranné zaměření pro určitý 

Tým čáslavských pedagogů pracujících na roz- okruh lidí a škol zabývajících se 
voji programu za ČR, vede zástupce ředitelky Mgr. danou problematikou. Mgr. Pa-
Pavel Kluh, který nám k tématu poskytl bližší infor- vel Kluh však tyto obavy vyvrací: 
mace: „Cílem projektu je vytvořit jazykové kurzy „Je pravda, že zaměření může na 
různých úrovní přístupné jak žákům učňovských první pohled působit jednotvár-
oborů, středních škol, studentům vysokých škol, ale ně, a že je obsahově mimo rá-
také všem z řad široké veřejnosti. Kdokoliv se bude mec nejen naší školy, ale stejně jako v oblasti ces- „Na tomto projektu pracujeme s Mgr. Janou 
moci zdarma zaregistrovat přes e-learningovou plat- tovního ruchu i ve zmiňovaných výukových kurzech Ptáčkovou, Mgr. Hanou Kosíkovou a Ing. Hanou 
formu, zjednodušeně řečeno webové stránky, a najdeme například oblast managementu, financí, Medlíkovou již dva roky, a protože by se dalo říci, že 
poté bude mít přístup do internetových kurzů, kde marketingu, personalistiky ale i otázky obecnější jdeme pomalu do finále, pozvali jsme 6. dubna uči-
si bude moci vybrat z výuky šestnácti jazyků. Lekce sféry týkající se orientace ve městě nebo v hotelu, tele cizích jazyků z blízkých i vzdálených škol na semi-

komunikace na recepci nebo s číšníkem a další okru- nář, kterým jsme celý program představili v praxi. 
hy, které jsou důležité při běžné komunikaci v cizím Přivítali jsme zástupce škol z Kutné Hory, Poděbrad, 
jazyce. Program by tedy měl pomoci snad všem ty- Chrudimi, Havlíčkova Brodu, z Velkého Meziříčí, 
pům škol při výuce, každému, koho čeká cesta do Opavy nebo Znojma. Ze zahraniční dorazili učitelé 
zahraničí a chce se naučit základní fráze nebo se ze Slovinska“, upřesnil Pavel Kluh. 
chce jen zdokonalit v jazyce.” Kurzy pro veřejnost by měly být spuštěny v srp-

Pavel Kluh dále zmínil, že práce, jejíž prvotní nu a zájemci se budou moci zdokonalovat například 
myšlenka vzešla od střední odborné školy v chor- v angličtině, němčině, ruštině, ale také španělštině, 
vatském Dubrovníku a vysoké školy z lotyšské Rigy, italštině, švédštině, lotyštině, rumunštině, turečti-
se nyní nachází v takzvané pilotáži, tedy zkušební ně a dalších jazycích. Do projektu je zapojeno osm 
verzi, kterou v současnosti testují žáci a studenti evropských škol a jedno nakladatelství z Velké Britá-
zainteresovaných škol. nie.                                                                                                                                  JN
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Mgr. Pavel Kluh

Martin Provazník, žák třetího ročníku SOŠ a SOU 
dopravního Čáslav, žije kousek od Golčova Jeníkova 
a díky svému otci má vztah k automobilům již od 
útlého věku. V únoru se zúčastnil soutěže Autome-
chanik Junior 2018 v SOU Hubálov, kde se mu poda-
řilo předvést výborný výkon. 

Paplhám, i tak se vzhledem k obrovské konkurenci z praktické výuky.”
jedná o výborný výkon. O šikovnosti žáků SOŠ a SOU dopravní Čáslav, 

„Martina musíme opravdu pochválit, protože svědčí také výsledky soutěže z minulého roku Mis-
příprava na tuto soutěž je pro žáky dost náročná a trovství mechaniků cora HB v Havlíčkově Brodě, na 
to jak ve škole a tady v dílnách, tak doma v rámci které obsadili 2., 8., a 10. místo. Nyní probíhá pří-
samostudia“, zmínil pan Šindelář, kterého doplnil prava na dopravní soutěž Automobileum 2018, po-

Martina nejprve čekalo krajské kolo soutěže  p a n   Paplhám: „Martin se musel skutečně precizně řádanou pro žáky, kteří již v rámci studia získali řidič-
s názvem Automechanik Junior 2018, kde se mu připravovat na teoretickou část, protože tam nasbí- ské oprávnění. Akce se uskuteční 16. - 17. 5. 2018  
podařilo z prvního místa postoupit do celostátního ral spoustu bodů. O tom, že má šikovné ruce, víme                                                                                  
kola soutěže Autoopravář Junior 2018. Krajského 
kola se zúčastnilo deset škol. Martin Provazník po-
hovořil o tom, s čím měl na cestě k zlatému výkonu 
největší problém: „Čekalo na nás 10 stanovišť, na 
kterých jsme museli řešit nejrůznější problémy. Na 
každém z nich bylo v rámci teorie deset otázek, poté 
následovala poznávací část a praktická zkouška. 
Konkrétně se jednalo například o diagnostiku osob-
ního automobilu, nalezení a následnou opravu záva-
dy startéru, opravu světel, seřízení ventilové vůle, 
výměnu tlumičů nebo kontrolu převodovky. Celko-
vě bych řekl, že jsem na žádném stanovišti neměl 
zásadnější problém, ale je pravda, že výměna rozvo-
dů na Octávii 1.9 TDI pro mě byla časově dost nároč-
ná.“ 

Budoucího automechanika poté v celostátním 
kole v Kosmonosech čekalo řešení problémů týkají-
cích se nejen osobních automobilů, ale také náklad-
ních vozů. Martin zde skončil na 21. místě, ale jak 
shodně potvrzují zástupce ředitele pro odborný 
výcvik pan Šindelář a mistr odborného výcviku pan 

JN

BUDOUCÍ AUTOMECHANIK MARTIN PROVAZNÍK ZAZNAMENAL VELKÝ ÚSPĚCH

Martin Provazník



Česká republika na podzim oslaví sto let od svého 
vzniku. Pátý ročník soutěže Srdce na talíři se k osla-
vám připojil, organizátoři jako téma vybrali Sto let 
české státnosti. 

SOU Čáslav se 21. 3. 2018 už tradičně zúčast-
nilo soutěže se dvěma týmy učebního oboru Stra-
vovací a ubytovací služby. Členové týmů byli žáci 
Monika Klímová, Dominik Nejedlý, Petr Šindelář a 
Jaroslav Veselý. Obě dvojice měly za úkol během 
dopoledne zhotovit různé druhy obložených chle-
bíčků a odpoledne slavnostně prostřít tabuli tak, 
aby ladila s tématem soutěže. Porota posuzovala 
nejen chuť a vzhled výrobků, ale i dodržování gas-
tronomických pravidel a ústní obhajobu práce.

Soutěže se letos zúčastnilo 19 škol z celé země, 
každá se dvěma týmy, konkurence tedy byla vyso-
ká. Naši žáci však byli díky vedení pana Bc. Jaroslava 
Červinky skvěle připraveni a porotu zaujali svým 
houbařovým chlebíčkem. Dvojice Monika Klímová 
a Dominik Nejedlý získala krásné třetí místo, dvo-
jice Petr Šindelář a Jaroslav Veselý se umístila hned 
za nimi na místě čtvrtém. 

Našim žákům srdečně blahopřejeme a děku-
jeme všem vyučujícím za čas, který přípravě na sou-
těž věnovali.

                 Kristýna Stýblová, 
Střední odborné učiliště Čáslav

ŽÁCI SOU ČÁSLAV 
OPĚT BODUJÍ 
V SOUTĚŽI SRDCE NA TALÍŘI

V Čáslavských novinách poměrně často informuje-
me o dění na zdejších základních školách. Poněkud 
stranou zájmu ale zůstává základní škola v Husově 
ulici, kterou sice nezřizuje město Čáslav, přesto sem 
však docházejí děti právě z našeho města. I zde jsou 
pro žáky pořádány mnohé akce, které rozhod-ně 
stojí za zmínku. O nedávném dění ve škole infor-
movaly organizátorky akcí, Mgr. Iva Čermáková, 
Mgr. Jana Čapková a Mgr. Petra Němcová. 

naší školy vyrazili na pře-
dem domluvenou exkur-
zi do knihovny. Byli jsme 
všichni zvědaví, co se zde 
od minulé návštěvy změ-
nilo a jaké knižní poklady 
a novinky tam objevíme. 
První změnou, které 
jsme si hned všimli, byla 
nová paní knihovnice. 
Velmi mile všechny přiví-
tala a seznámila nás          

„V rámci spolupráce s Městskou knihovnou pra- s tím, jak to v knihovně 
videlně navštěvujeme oddělení pro malé čtenáře. vypadá, kde najít jaké 
Tentokrát nám všem připravila milé a poutavé vy- knihy a vyslechli jsme si i 
právění paní Jitka Chraščová a my jí za krásné chvilky pravidla a podmínky půj- bylo velmi emotivní pro všechny zúčastněné. 
v knihovně velmi děkujeme. čování knížek. Dozvěděli jsme se, že kromě knih, V očích nemocných jsme viděli nejen radost, ale 

Městská knihovna v Čáslavi našim žákům kaž- které jsou rozděleny podle barev a autorů, si může- i slzy dojetí, provázané vděčností a radostí z právě 
doročně v měsíci březnu umožňuje prohlídku kni- me zapůjčit i společenské hry a časopisy. Dále bě- prožitých okamžiků. Nechyběly ani vzájemné úsmě-
hovny s doprovodným programem. Tato aktivita je hem exkurze paní knihovnice přečetla ukázky z ně- vy, doteky rukou a pohlazení, které potěšily.
pro děti atraktivní, zajímavá a rádi ji využíváme i my kolika knih a my jsme jí za to na oplátku odpovídali Děkujeme tímto vedení nemocnice, paní pri-
pedagogové, nejen pro vzbuzení zájmu o četbu, ale na otázky dle poslechu. mářce MUDr. Tvarohové a všem pracovníkům toho-
i pro rozvoj slovní zásoby a vzájemné spolupráce Poté děti měly možnost poznat uspořádání to oddělení za vřelé přijetí a sladkou odměnu, kte-
mezi žáky. knižního fondu prakticky a knihy, které je zaujaly, si rou děti naší školy dostaly.

Jedno březnové dopoledne žáci a paní učitelky mohly také prohlédnout. Se zájmem jimi listovaly a Domníváme se, že návštěva pro naše žáky neby-
vzájemně si sdílely dojmy z prohlížení a do někte- la pouhým potěšením nemocných, ale rovněž po-
rých z knih se i začetly. Škoda, že bylo tak málo času. znáním koloběhu života, který s sebou přináší neje-
Vůbec by nám všem nevadilo strávit zde celé dopo- nom radost, ale i bolístky, které jsme snad alespoň 
ledne. Ostatně fotografie mluví za vše. na krátkou chvíli zahojili.  

Děkujeme paní knihovnici za její čas i snahu 
vzbudit u dětí zájem o čtenářství a těšíme se na další 
spolupráci.“ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV, příspěvková organi-

zace, Husova 526, 286 01 Čáslav

Ve středu 28. března navštívili žáci Základní ško-
ly - Husova ulice geriatrické oddělení městské ne-
mocnice. 

V rámci projektového dne „Zdravíčko pro ne-
mocné“ děti vyrobily malé dárečky, které předaly 
nemocným babičkám a dědečkům. Zároveň je po-
těšily jarní písničkou a krátkými básničkami. 

Setkání našich žáků s pacienty tohoto oddělení 

Mgr. Iva Čermáková, Mgr. Jana Čapková a 
Mgr. Petra Němcová 

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY

CO VÍME O DĚNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V HUSOVĚ ULICI? 

NÁVŠTĚVA NA GERIATRICKÉM 
ODDĚLENÍ NEMOCNICE

projektům lepší přístup k finančnímu vzdělávání a 
jsou schopni si vytvořit zdravé finanční návyky.     

  Své vědomosti a znalosti o penězích, o jejich 
získávání a efektivním hospodaření s nimi rozvíjeli 
žáci našich 9.ročníků za pomoci zástupce ING Bank 
formou edukační hry. Akce byla poučná, zajímavá a 
pro děti velmi přínosná. Žáci mají díky těmto 

I v letošním roce se ZŠ Čáslav - náměstí připojila ke 
139 zemím, v nichž proběhl Global Money Week 
2018. V průběhu jednoho březnového týdne 
probíhaly po celém světě akce zaměřené na 
podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže. 
Globální téma pro letošní rok znělo: „Na penězích 
záleží.“

Mgr.Marie Železná

 FINANČNÍ GRAMOTNOST VE ŠKOLE

POČTY PRVŇÁČKŮ 
PRO ROK 2018/2019
NA ČÁSLAVSKÝCH ŠKOLÁCH
V dubnu již tradičně probíhá zápis do prvních tříd 
základních škol. Bylo tomu tak i v tomto roce, a tak 
již nyní víme, kolik zdejší školy v příštím školním ro-
ce přivítají nejmladších žáčků.

Na základní školu na Žižkově náměstí se k zápi-
su dostavilo 48 dětí, z nichž 12 bude mít školní do-
cházku o rok odloženu. 36 dětí tedy usedne do lavic 
dvou prvních tříd. Stejně tak dvě třídy celkem pro 
51 žáčků otevřou v ZŠ Masarykova (také zde rodiče 
10 dalších dětí požádali o odklad). 54 prvňáčků, roz-
dělených do tří tříd, přivítají po prázdninách v Zá-
kladní škole Sadová, kde přišlo k zápisu 67 dětí, 
včetně 13 s odkladem nástupu do školy. Všem 
budoucím školákům přejeme mnoho štěstí.         zn
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V sobotu 12. května se v Čáslavi na zahradě Diako-
nie uskuteční již potřetí piknik na podporu pěstitelů 
- Férová snídaně. 

Čáslav se přidá k více než stovce míst, kde se ve 
stejný čas sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem 
o pěstitele v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. 
Ti za svoje kakao, kávu nebo banány dostávají velmi 
málo zaplaceno a jejich rodiny nemohou žít důstoj-

Akce se koná v Česku již poosmé, a to vždy na ný život. Na to reaguje systém fair trade, který 
Světový den pro fair trade, který se slaví každoročně garantuje dostatečné výkupní ceny a sociální 
druhou květnovou sobotu. V Čáslavi proběhne po-příplatky. Díky zapojení do fairtradových družstev 
třetí, a to od 10 hodin v zahradě čáslavské Diakonie mohou pěstitelé posílat své děti do školy či pěstovat 
(v případě deště v kavárně Diakonie na hradbách). šetrně s ohledem na životní prostředí. 
Férovou snídani v Čáslavi pořádá evangelický sbor Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si v ko-
spolu s Diakonií. Fairtradová káva i čaj budou k dis-šíku přinesou fairtradové a lokální dobroty. Může to 
pozici a během snídaně bude možné také u Lindy být salát z fairtradové quinoi, fairtradový čaj či káva, 
Homolkové, která má v evangelickém sboru na sta-bábovka s fairtradovým cukrem a kakaem či fairtra-
rosti fairtradový obchůdek, zakoupit fairtradové ča-dové banány. To vše mohou doplnit lokálními pro-
je, kávu, kakao, cukr nebo čokolády. dukty, jako jsou vajíčka, mléko, sýry či zelenina od 

„Zájem o akci rok od roku roste. V roce 2011, místního farmáře či farmářky.
kdy se piknik konal poprvé, se zapojilo 41 měst, loni „Těším se na tu příjemnou atmosféru, kdy spo-
už snídalo přes 7 800 lidí na 164 místech republiky. lečně s přáteli a známými posnídáme venku na za-
Máme radost, že odpovědnou spotřebou žije stále hradě Diakonie. V minulých ročnících snídaně ply-
více lidí,“ uvedla Gabriela Štěpánková z nevládní or-nule přešla v oběd, protože se nikomu nechtělo do-
ganizace NaZemi, která akci koordinuje. mů. Pro děti máme připravený doprovodný pro-

Podrobné informace k letošní snídani jsou prů-gram - fairtradové omalovánky, kvíz, hru, tvoření. 
běžně aktualizovány na webových stránkách Loni se nás sešlo kolem sedmdesáti, tak doufám, že 
www.ferovasnidane.cz či na facebooku a více infor-letos toto číslo překonáme a že nám počasí tak jako 
mací o fairtradu najdete např. na těchto stránkách: v minulých letech bude přát,“ uvedla evangelická 
www.fairtrade.cz, www.nazemi.cz/fairtrade, farářka Drahomíra Dušková Havlíčková, organizá-
www.fairtrade-cesko.cz                                 torka čáslavské Férové snídaně.  TZ

V ČÁSLAVI SE BUDE JIŽ POTŘETÍ KONAT PIKNIK 
NA PODPORU LOKÁLNÍCH A FAIRTRADOVÝCH PĚSTITELŮ

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Čáslavi Vás srdečně zve na

KONCERT SKUPINY

Kuba Boron Toth    Ivan Pelíšek    
Rostislav Tvrdík    Petr Kumandžas

v neděli 20. května 2018 v 17 hodin
v evangelickém kostele v Čáslavi

V pátek 25. května 2018 se v České republice 
uskuteční opět Noc kostelů. Koná se každoročně od 
roku 2009. Kostely, chrámy, katedrály a modlitebny 
se při Noci kostelů otevírají všem zájemcům a často 
nabízí zajímavý program. 

V České republice se do Noci kostelů každoroč-
ně zapojuje na 1 400 kostelů a modliteben, které Na programu bude varhanní hudba, 100 let Čes-
kromě otevřených dveří nabízejí více než 6 000 kobratrské církve evangelické obrazem a slovem a 
doprovodných programů. také společná noční hostina.

Evangelický kostel v Čáslavi se opět otevře Během celé Noci kostelů v evangelickém 
veřejnosti. Od 17 do 18 hodin bude pro děti připra- kostele budete mít možnost rozhovoru s farářkou, 
ven interaktivní program pro děti o dějinách a se členy evangelického sboru, volné prohlídky 
současnosti Českobratrské církve evangelické, která kostela, nákupu křesťanské literatury a biblí, 
letos slaví 100 let své existence. Od 18 hodin se nákupu fairtradového zboží z Obchůdku Jeden svět 
uskuteční tradiční KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ J. L. DUSÍKA (káva, čaj, čokolády). 
ČÁSLAV a poté bude až do půlnoci kostel otevřen. Všichni jste co nejsrdečněji zváni!               DDH

NOC KOSTELŮ 2018

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Čáslavi Vás srdečně zve na

VEČER S HOSTEM
v rámci cyklu přednášek „Jak funguje moc“
ve středu 16. května 2018 od18:30 hodin

(na evangelické faře v Čáslavi,
ulice Jana Karafiáta 159)

host:

JOSEF ŠLERKA
(ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky,

odborník na analýzu dat ze sociálních sítí,
vysokoškolský pedagog na Karlově univerzitě)

téma: 

MOC MÉDIÍ A MÉDIA MOCI

V měsíci květnu nabízíme kromě pravidelných 
aktivit tento program:

přednáška o kosmetice Tian De.

besedu na téma: Výchova dětí, povede ji Mgr. Pavla 
Sedláčková - spoluzakladatelka Rodinného centra 
Vilémov a lesní MŠ Dvoreček, nyní pracuje jako 
pedagog ve Svobodné škole Chotěboř.

přednáška První pomoc u dětí.

šití pro děti.

Rodičovské rande.
Přihlášky a informace: RC Kopretina, Kostelní nám. 
186, Čáslav; www.kh.charita.cz, Facebook,  
tel. 327 323 327, 733 741 171, 731 604 610.

10. května od 9:30 hod. 

12. května od 10 do 18 hod. 

15. května od 10 hod. 

18. května od 14:30 do 16:30 hod. 

18. května od 17 do 21 hod. 

Pořadatel Město Čáslav
Vás zve na 

koncert 
dechové hudby

vystoupí slovácká kapela

  SADOVANKA
s lidovým vypravěčem Slávkem 

Kubíkem
  26.5.2018 (sobota) v 16.00 hod.      

         zahrada Diakonie Čáslav
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LUBOMÍR KÁBRT OTEVÍRÁ TANEČNÍ ŠKOLU  
Lubomít Kábrt se zapsal do povědomí nejen Čásla-
váku v roce 2013, kdy se dostal do semifinále tele- V den otevření taneční školy, se v odpoledních 
vizní show Česko Slovensko má talent. Tehdy svým hodinách na zimním stadionu konala twirlingová 
twirlingovým vystoupením zaujal porotce Leoše soutěž. O co konkrétně šlo? Co je podle Vás na vrcholové úrovni v tanci nej-
Mareše, Lucii Bílou, Jaro Slávika a několik stovek ti- důležitější?
síc diváků u televizních obrazovek z České a Sloven-
ské republiky. Od té doby načerpal mnoho dalších 
zkušeností a po práci v zahraničí v těchto dnech ote-
vírá pod záštitou organizace T.B.D. art school  ta-
neční školu. Lekce budou probíhat v ulici Pazderské-
ho 1081, v prostorách, kde působilo Fitness Paty, Přestože je škola otevřena, ještě nefunguje        
které se přestěhovalo na zimní stadion. Ve třech sá- v běžném ,ostrém’ provozu. Kdy bude klasický pro-
lech se budou vyučovat nejrůznější taneční styly. Ví- voz zahájen? 
ce již v rozhovoru s Lubomírem Kábrtem.    

Než se dostaneme k samotnému otevření ta-
neční školy, řekněte nám něco o Vašem profesním 
životě mezi prvním ročníkem „Czech Kábrt Campu a 
Mezinárodního Festivalu Twirlingu a Tance” v roce Kdo jednotlivé hodiny povede?
2015 a druhým ročníkem v roce 2017.

Vést taneční školu byl Váš sen již od 15 let. To se 
Vám již podařilo ...

Pro jakou věkovou kategorii budou lekce ote-
vřeny? 

Co dalšího byste chtěl dokázat? 

Pořádáte také výukové programy... Děkujeme za rozhovor.

co bychom se měli zaměřit a my za nimi vyrazíme. být veden k tomu, aby alespoň dokončil školní rok. 
Pokud dítě nebo dospívají člověk začne, nemůže 
hned při prvním neúspěchu skončit.

Jednalo se o Mistrovství ČR v twirlingových dis-
ciplínách pod záštitou České Mažoretkové a Twirlin- Spousta lidí se dokáže naučit tančit, nikdy není 
gové Federace. Soutěž, kde vystupovalo také něko- pozdě. Pokud se tomu lidé věnují od útlého věku, 
lik mých svěřenců, probíhala od 13:00 a večer se mají pochopitelně lepší výchozí pozici, ale co je 
vystupující přemístili na otevření školy, kde doplnili podle mého názoru úplně nejdůležitější, je dokázat 
doprovodný program slavnostního otevření školy.  tancem sdělit příběh, který upřímně a s pokorou 

předá divákovi. Dnes je obecně kladen důraz na to, 
aby se lidé dokázali prosadit za každou cenu a byli 
hlavně hodně sebevědomí. Netvrdím, že tanečník 

Již nyní máme několik zájemců o naše lekce, ale nemá být sebevědomý, ale všeho moc škodí. Aby 
ještě před tím než se pustíme do samotné výuky, vás lidé vnímali, což je důležité pro to, aby si z toho 
budou v prostorách školy probíhat různé jednorá- co děláte odnesli skutečný a intenzivní zážitek, musí-
zové kurzy a semináře, díky kterým se bude moci te nejprve umět naslouchat vy jim. 
každý seznámit s tím co T. B. D. art school nabízí. 
Tyto akce nám ukáží, o které taneční styly bude nej- Hodiny povedou zkušení lektoři, kteří do Čásla-

První ročník jsme pořádali v čáslavském leso- větší zájem. vi budou dojíždět zpočátku jednou až dvakrát týd-
parku Vodranty v areálu letního kina. Abych řekl Již ale počítáme s twirlingem, moderními tanci ně. Je to třeba absolventka Akademie muzických 
pravdu, tak se nesetkal s takovým zájmem, který nebo také s hodinami jógy. Zájemci budou rozděle- umění oboru pedagogika tance Michaela Špačková 
jsem si představoval. ni do dvou skupin podle toho, na jaké úrovni by  z Prahy, která se bude specializovat na moderní, 

Nicméně v tu dobu jsem samozřejmě již dávno chtěli tanec dělat. Bude to program Hobby pro lidi, výrazový nebo klasický tanec. Latinsko-americké a 
věděl, že tanci a twirlingu se chci věnovat na profe- kteří si chtějí jen tak zatančit a program Profi pro standardní tance povedou manželé Lukáš a Alžběta 
sionální úrovni, ale stále jsem hledal cestu, kterou tanečníky a tanečnice s většími ambicemi, který Kubištovi.
se v tomto prostředí vydám. Rozhodl jsem se dopl- bude rozdělen ještě na skupiny A a B.  
nit zkušenosti - získané především při studiu na ta- Jedna z podobných událostí bude například      
neční konzervatoři - za hranicemi ČR a na rok jsem 1. 6., kdy proběhne rozsáhlý nábor. První zářijový Tady bych Vás s dovolením zastavil. Je pravda, 
odcestoval do Německa, kde jsem vyučoval tanec den odstartujeme lekce podle rozvrhu.  že školu jsme otevřeli, ale v tuto chvíli nemůžeme 
na několika školách. Učil jsem začínající tanečníky, hovořit o splněném snu. Zatím stojíme na startovní 
gymnastky, poznal jsem skvělé lidi a profesionály. čáře a já jsem za to velmi rád. Až se potkáme napří-
Byla to pro mě obrovská zkušenost důležitá do pro- Rádi mezi s sebou přivítáme každého, kdo se klad za pět a více let a ta škola bude fungovat podle 
vozu studia. Získal jsem zajímavé nápady a inspiraci. tanci chce skutečně věnovat na jakékoliv úrovni od mých představ, tedy s naplněnou kapacitou a 
Vzhledem k tomu, že v Čáslavi mám přítelkyni a zpo- čtyř let věku. Horní hranici věku nemáme. Kurzy schopností vydělat si na svůj provoz, budu moci říci, 
čátku jsme se viděli pouze jeden víkend v měsíci, po chceme vést i pro seniory. splnil se mi sen.
roce jsem s vrátil zpět. Chtěl bych také zmínit, že pravděpodobně jako 

Poté v roce 2017 proběhl již úspěšnější druhý a všechna zařízení podobného typu bychom i my chtě- Nejvíce ze všeho bych si chtěl vzít svoji přítelky-
zatím také poslední ročník Czech Kábrt Campu  li  p ř e de v š ím v dětech a mládeži probudit zájem o ni a založit harmonickou rodinu. To by byla moje 
v Kutné Hoře. sport, který je naučí týmové spolupráci a zvedne je největší životní výhra.

od počítačů. 
V rámci naší organizace T. B. D. art school nabí- Někdy je to problém, protože v dětech se často Zájemci o taneční lekce v nově otevřené škole  

zíme různé vzdělávací programy. Taneční školy po zapomíná rozvíjet smysl pro dotahování věcí do kon- mohou kontaktovat Lubomíra Kábrta na e-mailové 
celé České republice nás kontaktují, vyberou si daný ce. Pokud se člověk rozhodne docházet do kroužku adrese tbdartschoolcz@gmail.com 
program, sdělí nám s čím mají největší problémy, na malování a v půlce roku ho to přestane bavit, měl by JN, foto: zn, archiv Lubomíra Kábrta 

Mgr. Pavel Kluh
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Lukáš a Alžběta Kubištovi



Lubomír Kábrt se svoji přítelkyní a spoluzakladatel-
kou  T.B.D. art school Klárou Ondrašíkovou přiblížili 
své pětileté počínání před otevřením taneční školy     
v Čáslavi. 

Klára Ondrašíková

Mezi mé nejzásadnější úspěchy a ocenění patří:
Lubomír Kábrt

nabídkou práce v taneční škole, kde fungoval jako jsem se stal členem dvou studentských souborů, a 
lektor tance nejen pro děti, ale i pro večerní lekce to Baby Balet Praha a Balet Praha Junior. 
pro dospělé. Byl tam velice úspěšný, protože za krát- Účastnil jsem se také televizní show Česko Slo-
kého fungování v Německu si v taneční škole získal vensko má talent 2013 a stal jsem se semifinalistou. 
spoustu nových zájemců, kteří s ním byli opravdu V roce 2014 jsem založil projekt T.B.D. art school - 
spokojení. Jedna z jeho svěřenkyň se s jeho pomocí twirlingovou a taneční školu. Tento projekt se věnu-

Již od roku 2010 se zrodil nápad založit školu, dostala na Německou taneční konzervatoř, což byl je talentovaným dětem v České Republice a v zahra-
která by sloužila každému, kdo má twirling baton opravdu velký úspěch. ničí. Po jednom roce fungování T.B.D. art school, 
rád, je prokazatelně talentovaný a naše škola by Jelikož jsme byli od sebe někdy velmi dlouho škola získala několik ocenění, a to Vicemistři ČR a 
takovým zájemcům poskytovala zázemí, kde by se odloučeni a vzájemně se nám po sobě stýskalo, na- dva postupy na Mistrovství světa v twirlingu. V roce 
mohli dále zdokonalovat. Společně s tím bylo v plá- konec jsme se dohodli, že se vrátí zpátky. Školu jsme 2015 jsem založil a organizoval 2 projekty - Czech-
nu udělat ve škole lekce pro tanec, který je k twirlin- i tak nechali uzavřenou a opět jsme ji otevřeli, po kábrtcamp = První mezinárodní twirlingový a ta-
gu nezbytný a tvoří jeho typický charakter. roce přerušení, v roce 2017. neční tábor, kterého se účastnilo 8 zemí a 90 dětí. 

V roce 2014 jsme se rozhodli náš plán uskuteč- Nyní fungujeme po celé České republice, kde Dále MFTT - Mezinárodní festival twirlingu a tance. 
nit, a tak svépomocí a díky přátelům, jsme začali máme své pobočky, které bezvadně fungují. Každá MFTT navštívilo 400 diváků a byl velice úspěšný.     
plán realizovat. Hledali jsme, ptali jsme se, radili se, pobočka má svého lektora a funguje pod námi ja- V roce 2016 jsem se stal Členem sportovní komise 
sbírali jsme informace, jak začít. Založili jsme živ- kožto pod Českou twirlingovou a taneční školou České twirlingové federace, učitelem a choreogra-
nost, abychom mohli začít oficiálně fungovat, a tak T.B.D. art school z.s. fem v několika prestižních tanečních školách v Ně-
jsme náš sen rozjeli. Naše škola má od dubna 2018 své vlastní pro- mecku. Jsem také zván jako porotce mažoretko-

Tento rok jsme také začali T.B.D. art school pro- story v Čáslavi, kde jsme školu založili a konečně vých, twirlingových a tanečních soutěží po celé Čes-
pagovat pro veřejnost a jelikož byl zájem, oficiálně můžeme říct, že se nám nejen daří, ale že sen a plán, ké republice.
jsme školu otevřeli. Jednalo se strukturou spíš o který jsme vždy měli, je konečně reálný. 
klub nebo skupinu, kde jsme měli několik žáků z jed-
noho města. Měli jsme pronajatou tělocvičnu v jed-

- Semifinalista televizní show Česko Slovensko má né z místních základních škol, a tak jsme začali. Už od svého dětství jsem měl vždy úzký vztah     
talent 2013S dětmi jsme se připravovali na soutěž a už po k umění a k divadlu. Nejprve jsem jako malý navště-

půl roce fungování jsme s nimi na soutěž opravdu voval ZUŠ v Čáslavi, kde jsem se zajímal o hudební - Oceněn studentskou Thálií v Národním divadle v 
jeli. V prvním půl roce působení a za vedení jediné- obor a výtvarný obor. V roce 1999 jsem začal s tan- Praze. 
ho lektora a hlavního zakladatele a iniciátora celé cem, a to se současným, klasickým a s taneční praxí. - Mistr a Vicemistr Evropy v twirlingu a nejúspěš-
školy Lubomíra Kábrta, naši svěřenci uspěli na Mis- Ve 13 letech jsem úspěšně absolvoval konkurz do nější twirler v ČR
trovství České republiky, kde získali titul Vicemistra tanečního studia ART v Čáslavi. V 15 letech jsem se 

- Několikanásobný mistr ČR v twirlingu.České republiky, což byl nejen pro nás jako vedoucí, seznámil s twirlingem a stal jsem se členem úspěš-
ale zejména pro žáky obrovský úspěch a jakýsi začá- né skupiny AVANTI. Během tohoto období jsem - Učitel baletu v prestižních tanečních školách v 
tek. získal mnoho ocenění. Německu. 

Škola fungovala dva roky a i druhý rok se svými V roce 2007 jsem soutěžně tancoval Latinské a 
žáky byla škola úspěšná. Po dvouletém fungování standartní tance v taneční škole Antonína a Jany 
jsme školu přerušili z osobních i pracovních důvo- Novákových v Kutné Hoře. Byl jsem také přijat na 
dů. Lubomír Kábrt odjel do Německa za skvělou taneční konzervatoř v Praze TCP. Na konzervatoři 

Zakladatel, spoluzakladatelka a vedoucí České 
twirlingové a taneční školy T.B.D. art school

Lubomír Kábrt a Klára Ondrašíková

ZALOŽENÍ  OČIMA ZAKLADATELŮ T.B.D. ART SCHOOL
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Konci druhé světové války, po smrti Adolfa Hitlera,  
předcházelo Květnové povstání českého lidu, které 
přineslo naději na nový svobodný život. Vůně svo-
body s sebou ale přinesla vlnu ozbrojených konflik-
tů mezi českým lidem a německými okupanty na ú-
zemí Čech a Moravy. Následky hořkosladkého po-
čátku května roku 1945 se nevyhnuly ani občanům 
Čáslavi. Vlasta Krulišová, zdravotní sestra čáslavs-
kých požárníků, v roce 1985 publikovala článek při-
bližující zmiňované dny v Čáslavi, který si můžete 
přečíst níže.  

s učitelkou a tři lékaři. Práce, která nás všechny čeka-
la, byla otřesná! Jako prvního raněného nám přivez-
li mladého Němce. Dodnes ho mám před očima. 
Věděli jsme, že podle nařízení Mezinárodního Čer-
veného kříže musíme poskytnout pomoc i příslušní-
kům wehrmachtu. Kdo válku poznal a viděl tu hrů-
zu, umí si asi představit, jak nám bylo ... Spolu s po-
žárníkem jsem měla u raněného službu. Venku bylo 
krásně, vzduch voněl jarem a - mírem. Mírem, který 
nám přiváželi sovětští vojáci. Postávala jsem mezi 
dveřmi a uvažovala o únavě, kterou jsem jim vyčetla 
z očí...

Píši své vzpomínky po čtyřiceti letech, ale všechno „Schwesterlein, 
jako by se stalo včera. Tak hluboce se mi květnové 
dny roku 1945 vryly do paměti ...

Jako zdravotní sestra při sboru požárníků v Čás-
lavi jsem měla během války vlastně nepřetržité služ-
by. Musela jsem být po ruce při každém zahoukání 
sirén - někdy to bývalo i dvakrát, třikrát za noc. Pak 
přišel 5. květen. Praha povstala proti nenáviděným 
okupantům a naše město bylo celým srdcem s po-
vstáním.  Na domech se objevovaly naše státní vlaj-
ky a mizely německé nápisy ulic, obchodů, úřadů. 
Byli jsme šťastni. Nepopsatelně šťastni... Místní roz-
hlas nás informoval o dění v Praze, ale zároveň také 
svolával dobrovolníky na ochranu Čáslavi. Věděla 
jsem, co je moji povinností. Nakonec, místní požár-
níci byli v prvních řadách všech složek, které se rych-
le formovaly připraveny hájit své město. Skupiny po 
zuby ozbrojených Němců tudy prchaly směrem        
k našim západním hranicím. 

Byl krásný den, ale ve slunečném ovzduší viselo 
napětí, které vyvrcholilo 8. května. Ustupující, ale 
ani čáslavští nacisté, se nechtěli smířit s porážkou. 
První obětí tohoto dne byl místní dělník. Bohužel, 
nikoliv jedinou.

O den později projížděly městem první sovětské 
tanky jedoucí na pomoc povstalecké Praze. Vítali 
jsme je se slzami v očích a náručemi květů. Ale jen 
co byly z doslechu, začali fašisti se svým řáděním.

V radnici jsme měli improvizované zdravotní 
středisko. Bylo nás 11 zdravotních sester v čele          

přeplněno. „Trinken! Wasser, Wasser...!” bědovali a 
prosili po zemi i před nemocnicí uložení zranění 
Němci. Po návratu na radnici jsem dostala úkol, 
abych pomáhala při jejich převozu, aby se zabránilo 
dalším masakrům. Vyrazili jsme tři - německý dok-
tor a na blatníku soudruh, v ruce bílý prapor s červe-
ným křížem. Do zeleného uzavřeného autobusu 
jsme uložili vždy snad 10 - 12 zraněných a vozili je do 
provizorní ošetřovny v bývalém učitelském ústavu. 
Lidé po nás plivali, nadávali, házeli kamením. Vylíči-
la jsem situaci na novém národním výboru a z jeho 
rozhodnutí pak Němci převáželi své raněné už za 

Schwesterlein!” ozývalo se mi doprovodu německých ošetřovatelek.
za zády. Vběhla jsem do místnosti a vidím, že ruka Znovu jsme nasedli do sanitky. Tentokrát jsme 
raněného visí vedle postele a stříká z ní krev. Rychle jeli pro dva staré Němce, kteří leželi s prostřelený-
jsem mladíkovi zatáhla cévu. Upřeně na mě hleděl a ma nohama u nádraží. Bylo jim snad 65 nebo možná 
snažil se mi cosi říci. Byl vyčerpán, takže jsem zpo- i 70 let. Krátce poté, co jsme je naložili, si řidič sanit-
čátku nerozuměla. Slabým hlasem říkal: „Ich wollte ky všiml pistole ležící na podlaze. Shýbla jsem se pro 
nicht schiessen!” (Já nechtěl střílet!). Při převozu do ni. Nebyla zajištěna. Němci snad měli strach, že je 
nemocnice zemřel. chceme zastřelit. Byla jsem unavená k smrti. Proč 

A již přiváželi další raněné. Mezi nimi i školníka, jen, proč muselo tohle všechno být? Ptala jsem se 
který musel být bezodkladně odvezen do Kolína na znovu sama sebe.
oční oddělení. Německý voják měl poslední náboj a Snad nejotřesnější vzpomínky se mi vybavují, 
přidal k němu písek. Přímý zásah písku dostal škol- když se v myšlenkách vracím k návratu našich lidí      
ník  do obličeje. Hrůzná podívaná...  z koncentračních táborů. Pohled na ně byl hrůzný! 

Řidič, doktor, Jarmila a já jsme jeli k dalšímu pří- Byly to lidské trosky! Ošetřovali jsme je v klubovně 
padu. Náměstí bylo vylidněné. Naši nepřátelé pro- požárníků. Když i tady bylo slyšet přestřelky, napl-
padli naprosté panice. Krupobití střel z kulometů ňoval je neskutečný strach. Jeden z bývalých vězňů 
rozráželo okna a cvakalo do dlažby silnice před ná- mi v jedné chvíli řekl usouženým hlasem: „Tak se mi 
mi. Největší přestřelka byla u pošty a drogerie, ko- zdá, sestřičko, že to všechno je jen sen. Až se probu-
lem níž jsme projížděli, měla čerstvě rozbitou vý- díme, budeme zase v těch strašných celách.” Byla to 
kladní skříň. Na silnici bylo plno skla. Když už jsme,   v šak skutečnost, nebyl to sen. Byli doma. Doma!!!
s nervy napjatými k prasknutí, zajížděli do Váchova, Únavou jsem už sotva stála na nohou. V životě 
vběhla nám do cesty paní a prosila o pomoc. Manžel jsem neviděla tolik beznaděje, tolik utrpení a boles-
měl silný nervový otřes. Proběhli jsme za stálého ti, ale zároveň chuti žít, žít ...
střílení až do domu. Muž byl v bezvědomí, na dokto- To jaro roku 1945 bylo opojné - jako by se nic 
rova slova nereagoval. Využili jsme chvíli ticha a na- nestalo. Z dlouhého filmu vzpomínek mi do dneška 
ložili pacienta do sanitky. K prvnímu případu jsme, nejsilněji zaznívá v uších předsmrtné vyznání mla-
bohužel přijeli už pozdě. Smrt byla rychlejší. Střela dičkého příslušníka hitlerovské armády: „Sestřičko, 
prolétla hlavou a vylétla očním důlkem. Bylo to věřte mi, já nechtěl střílet!”
strašné... Proč jen, proč muselo tohle všechno být?!

 V nemocnici, kam jsme pacienta převezli, bylo 
                                               VLASTA KRULIŠOVÁ 

Dne 14. května tomu je 30 let 
co nás opustila autorka článku 

paní 

VLASTA KRULIŠOVÁ
roz. Boháčová z Čáslavi

Vpomína dcera 
Vlasta Vostálová Krampolová s rodinou.

SESTŘIČKO, JÁ NECHTĚL ...
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102. NAROZENINY PANÍ MÁLKOVÉ
Již v posledních dvou le-
tech jsme měli tu čest 
informovat o nádher-
ných jubileích paní Rů-
ženy Málkové, která je 
více než padesát let čás-
lavskou občankou. Ke krásnému jubileu přejeme vše dobré a 

zvláště co nejpevnější zdraví, které celoživotní 
sokolce stále slouží lépe, než mnohým i o generaci 
mladším lidem. 

V tomto roce paní 
Málkové srdečně gratu-

lujeme k jejím 102. narozeninám. 

pomíná sledovat dění kolem sebe, zajímá se o sport 
i politiku. Velkou radost jí také dělají nejmladší čle-
nové rodiny. 

Nyní žije paní Růžena Málková ve Žlebech, blíže 
svojí rodině. Trvalé bydliště má ale stále v našem 
městě. 

Paní Růžena Málková se narodila v nedalekých 
Horních Bučicích 11. dubna roku 1916. Její životní 
osudy nebyly vždy lehké, ona však dnes většinou vz-
pomíná jen na to dobré a z jejího vyprávění stále dý-
chá optimismus a schopnost vnímat krásy světa a ži-
vota a nezměrná láska k rozvětvené rodině i stálé 
vzpomínky na milovaného manžela, s nímž sdílela 
jak životní postoje, tak i lásku ke sportu a oddanost 
sokolským myšlenkám.

Ráda vzpomíná na svoji profesi, kdy se jako uči-
telka věnovala například dětem ve Vrdech, Velkých 
Popovicích, Žehušicích a naposledy také v Čáslavi. 

Ani ve svém vysokém věku paní Málková neza-

zn



...Koncert pěvce Romana, žáka Destinové...
...Rekvisice obilí a zásob velmi přísná...

...Válečná půjčka VIII. s nátlakem...

...Oslava 1. máje...

...Dar na opatrovnu. Družina válečných poško-
zenců založena... ...Uprchlíci zpět do Haliče...

...Dar na „lidovou universitu“...

...Oslava padesátiletí Národního divadla... ...Bída veliká o potraviny...

...Nemravné knihy odsouzeny...

...Krádeže, ochranné sbory zřizovati... ...Protest Čáslavě proti zastavení Národních 
Listů...

...Nová česká konfese, návrh... 

...Vojenští zběhové v lesích...

dištěm všelijakých nezvedenců. věcí člověka. Přes to však trvalo dále hnutí pro 
českobratrskou tradici.

 
Dne 12. května koncertoval zde inženýr Maria  

Roman, tenorista, člen Národního divadla v Praze. Nově nařízené rekvisice obilí v měsíci květnu 
Týž strávil mládí v Čáslavi. Emma Destinová byla je- způsobily nyní tím větší utajování zásob. Již dříve při 
ho první učitelkou zpěvu. soupisech zásob schovávali lidé trochu mouky a 

pod. v pytlíčkách do šatníků, do postelí, do piana, 
 do úlů a pod. Později a hlavně v poslední době bylo 

V měsíci květnu t.r. byla vypsána VIII. válečná obilí, mouka, cukr a jiné věci ukrývány pod podla-
půjčka, pro kterou bylo nutno již usilovně pracovati, hou na špýchaře nebo ve světnici, někde zazděny ve 
poněvadž náš lid projevoval nechuť a nedůvěru. výklenku, zakopány v bednách na zahradě, zarovná-
Jako dříve, tak i nyní vydávaly noviny, korporace, ny v zásobách dříví nebo uhlím spuštěny visutě do 
peněžní ústavy i některé přední osoby povzbuzující studně a mnohými ještě způsoby byly chráněny zá-
provolání a doporučení velikých výhod válečných soby před soupisem a přímou rekvisicí. V mnohých 
půjček a prohlašovaly úpisy půjček za velkou vlaste- případech se zásoby zkazily, myši je ničily, někde i 
neckou povinnost. Všecko to se musilo činiti, proto- domácí škůdník navrtal tajně strop v místnosti, kde 
že z vyšších míst byly akce bedlivě a hrozivě pozoro- nad ním pod podlahou bylo obilí, a pohodlně okrá-
vány. Učitelstvo, zvláště na venkově, bylo vyzýváno i dal majetníka, když se mu dírkou sypalo obilí do na-
nátlakem donucováno ke zvýšené činnosti pro zís- staveného pytlíka. Jindy zachránili své zásoby před 
kání půjček. Ačkoliv přemnozí agitátoři cítili vnitřní přísnou vojenskou i jinou prohlídkou řádným po-
odpor v českém národě pro tyto věci, přece z obavy hoštěním a úplatkem. Vynalézavost v těch pomě-
před nepřízní shora pracovali pro půjčky aspoň na rech byla rozmanitá a velice vyvinutá. Závistníci 

Národní svátek 1. máj byl t.r. oslaven zásluhou oko loyalně. Méně bylo těch, kteří agitovali pro někdy schovávače úřadům prozrazovali. 
pořadatelstva z kruhů železniční odbočky. Veškeré půjčky buď z osobního prospěchu a ještě méně těch Komise zrekvírovaly každou i malou zásobu 
obchody, závody a hostince byly zavřeny, samo- z opravdové důvěry v Rakousko. Prozíraví občané obilí i bezcennou zadinu a špýchary zapečetily. 
správné s soukromé úřady nepracovaly, na školách tušili neblahý osud válečných půjček, proto prodá- Mnozí občané si pořídili šrotovníky a když se jim 
obecných a měšťanských se nevyučovalo. Mohutný vali dřívější půjčky se slevou peněžním ústavům a úředně zaplombovaly, dovedli i to, že plombu 
průvod v počtu asi 4 000 osob vyslechl proslov své- získanou částku zase na novou půjčku upisovali. Tím chytře odstranili a když si namleli (skoro jako 
ho předáka a odebral se do sálu u Lišků, kde řečnil i budoucí ztrátu zmenšovali. mouky) zase plombu nasadili. Náhodná kontrola se 
poslanec Buřival, použiv příležitosti promluviti i      dovedla k zamhouření oka a podobně. Výsledek 
o politické situaci. Město se oficielně nezúčastnilo. těchto poměrů byl, že mnozí neměli co jíst, zvláště 
Majitel lihovaru inž. Emil Pick poskytl svému úřed- ti, co si netroufali nebo nechtěli podvádět. 
nictvu na měsíc květen dvojitý plat. 

  
 Záložna čáslavská věnovala 600 K pro městskou Okresní hejtmanství vydalo zde informaci o po-

Obec čáslavská věnovala na zřízení „Husova li- opatrovnu. V květnu založena „Družina válečných stupném odesílání válečných uprchlíků zpět do 
dovýchovného základu“ částku 1 000 K a vybízela poškozenců zemí koruny svatováclavské“. Haliče.
občanstvo k příspěvkům na týž účel, aby se uskuteč-
nila česká „lidová universita“ a podporovala vzdělá-   
vací činnost vůbec dle programu Osvětového svazu. O svatodušních svátcích oslaveno padesátileté Rakousko bylo již v měsíci květnu hotovo se 

jubileum položení základního kamene k Národnímu svými zásobami a dovoz z Uher a z Ukrajiny byl za-
divadlu v Praze. Této památné události a vysoce kul- staven skoro úplně. Obilní ústav zastavil příděly 

Při tom zároveň byl zle odsouzen výklad a pro- turního činu českého národa vzpomenuto i v Čásla- obecním aprovisacím, nastala nejkrutější doba čes-
dej krvavých románů a nemravných knih, které vi. Mnozí vyzdobili domy prapory. Divadelní ochot- kého obyvatelstva, odkázaného na nákupy. Mnohé 
zvláště mládež sledovala. Rozšiřováním literatury níci pořádali přednášku Boh. Kaminského a sehráli obchody byly již dávno prázdné. Nejhůře trpělo 
tohoto druhu trvalo dále přes všecky protiakce. několik divadelních kusů. městské obyvatelstvo, které v té době bylo odkázá-

no jen na dobrotu českého venkova. Veřejně opět 
 vystavovány stížnosti na cizí překupníky z Prahy i z 

Nepřítomnost většiny mužů vojínů uvolnila zlo-  Vídně, kteří z horského okolí od Golčova Jeníkova k 
čincům ruce. Časté, skoro denně krádeže v domech Ku konci května t.r. byly úředně zastaveny také Německému Brodu vyváželi množství pytlů všelija-
a na polích vyvolávaly touhu po sebeobraně zřizo- Národní Listy v Praze. Okresní výbor čáslavský podal kých potravin třeba i velmi draho zaplacených, ne-
váním ochranných sborů. Bylo vydáno nařízení, aby protest proti zastavení Národních Listů a bylo mu za bo z a různé věci vyměněných. 
obce ustanovily hlídače pro ochranu polní sklizně a to pohrozeno rozpuštěním, kdyby se podobné pře- Tím se stalo, že v mnohých i blízkých domácnos-
kromě toho, aby utvořily ještě dobrovolné organi- kročení proti své působnosti opakovalo. tech přibývaly veliké zásoby látek, skvostů, šatstva a 
zace pro ochranu polního majetku a přísně trestaly pod., vyměněných za mouku, někdy od lidí i chu-
každé poškozování úrody. dých, hladovících. Překupníci, „keťasové“ nakupo-

V tomto čase se objevovaly první návrhy na zří- vali potajmu telata a prasata, aby je jinde draho pro-
 zení nové české konfese. Návrhy přinášel časopis dali. Stav dobytka se zmenšil, porážen i mladý do-

Časté krádeže a podvody v našem okolí páchali „Česká reformace“, vydávaný jistou frakcí evangelí- bytek a přírůstků nebylo. Nastal nedostatek kůží, 
také různí vojenští zběhové, kteří byli na mnohých ků. Proti tomu vystupoval a psal Dr. Fr. Kozák, maji- masa, mléka, tuků.
místech přechovávání nebo se skrývali v lesích, tel časopisu „Hus“ v Čáslavi. I z jiných stran bylo vy-
zhusta v Železných horách. Trapně působilo, že i týkáno, že vymýšleti novou formu klerikarismu je ...pokračování v příštím vydání ČN...
park na náměstí a u děkanství staly se toho času rej- ne-přijatelno a náboženství má býti soukromou Zdroj: Kronika města Čáslavi - 1918

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

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

KVĚTEN

- 1918 -
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ZEMŘEL MILOŠ FORMAN

V pátek 13. dubna zemřel v americkém Connecti-
cutu jeden z nejvýznačnějších čáslavských rodáků a 
čestný občan města, světově ceněný filmový režisér 
Miloš Forman. Bylo mu 86 let. 

projektem Laterna Magika kávali kdykoliv to bylo možné - ať již přiletěl Václav 
pro světovou výstavu Expo Havel do Ameriky či naopak Miloš Forman do Čes-
1958. Ve stejném roce se koslovenska a později do České republiky.     
oženil s Janou Brejchovou, Devadesátá léta byla v jeho životě spjata jak se 
manželství ale vydrželo změnou v osobním životě (narodila se dvojčata 
pouhé čtyři roky. Andrew a James a Miloš Forman se oženil se svojí 

Počátek šedesátých let třetí a poslední ženou, Martinou Zbořilovou), tak i s 
již přinesl projekty, jako by- dalšími filmovými díly. Snímek Lid versus Larry Flynt 
ly snímky Konkurz (hereč- se setkal s velmi rozporuplnými recenzemi, byl do-
ka Věra Křesadlová, která konce označen za skandální.  Sám režisér však ve 
ztvárnila mladou zpěvač- snímku akcentoval lidskou podobu příběhu zmiňo-
ku, se později stala jeho vaného pornomagnáta, který byl vzhledem ke své 
druhou manželkou a mat- práci mnohými zatracován, byl dokonce postřelen a 
kou synů Petra a Matěje), stanul před soudem. Ve výčtu významných filmů, 
Černý Petr, Lásky jedné jejichž režie se Miloš Forman ujal, není možné zapo-
plavovlásky nebo Hoří, má menout ani na historické drama Goyovy přízraky. 
panenko a s nimi také první Miloš Forman se po roce 1989 rád vracel do své 
významná ocenění, včetně rodné vlasti za rodinou i pracovně - připomeňme je-

nominace na Oskara. Přišel rok 1968 a stejně jako ho spolupráci s prvorozenými syny Petrem a Matě-
mnoha dalším lidem, i Miloši Formanovi se běh ži- jem na inscenaci divadelní hry Dobře placená pro-
vota otočil zcela nečekaným směrem. Po krátké do- cházka. 
bě, kterou strávil i s rodinou ve Francii, se rozhodl    Do Čáslavi zavítal například v roce 2008, kdy se 

Životní příběh Miloše (původně Jana Tomáše) k přesunu do Ameriky, zatímco jeho manželka se sy- osobně zúčastnil slavnostního aktu přejmenování 
Formana se začal psát právě v našem městě, a to  ny se vrátila do vlasti.      jedné z místních ulic na ulici Formanovu na počest 
18. února roku 1932, tedy jen několik málo let před Začátky v nové zemi nejsou nikdy jednoduché a jeho rodičů. 
vypuknutím druhé světové války, která se na životě snadné nebyly ani pro Miloše Formana. Po komer- Čáslavští obyvatelé vyjádřili svůj smutek nad 
jeho rodiny tragicky poznamenala. Bylo mu (jako čním neúspěchu snímku Taking off dokonce určitou odchodem jednoho z nejvýznamnějších zdejších ro-
nejmladšímu ze tří bratrů) pouhých osm let, když dobu bojoval o každý dolar. „Čekal jsem na nabídku, dáků podpisy do kondolenční knihy, umístěné ve 
gestapo zatklo jeho otce a zakrátko nato i matku. která změní můj život, a mezitím jsem bral všechno, vestibulu Kina Miloše Formana i účastí na smuteč-
Ani jeden z rodičů se domů již nevrátil... Další váleč- z čeho mohl být aspoň gratis oběd,“ ohlédl se ve ním setkání na stejném místě, které se uskutečnilo  
né roky již jako sirotek prožil částečně u svých pří- svém životopisu za touto nelehkou dobou.  Další v pátek 20. dubna.                                                      
buzných v Náchodě a poté i v rodině ředitele čás-
lavské plynárny pana Hluchého. „Mí rodiče byli 
vlastenci, a víceméně právě kvůli tomu zemřeli. Ně-
co z toho kmenového pocitu prosáklo i do mě. Po-
znal jsem to, když jsem se později ocitl daleko od své 
země, od kultury a rodiny, když mě odřízli od krajiny 
mého dětství,“ zamýšlí se Miloš Forman ve své 
biografii.  

Po válce se Miloši Formanovi dostalo vzdělání    
v poděbradské výběrové škole, vybudované původ-
ně  pro válečné sirotky. „Překvapilo mě, kolik žáků 
školy pro sirotky má tátu i mámu. Bylo tu sice pár 
mladíků, kteří za války ztratili rodiče jako já, ale 
spousta z nich měla za otce ministry, diplomaty, sta-
ropražskou smetánku, ale i vysoké komunistické 
funkcionáře,“ vzpomínal Miloš Forman na dobu 
svého studia s tím, že se jednalo o vzdělávací zaří-
zení, významně podporované různými institucemi i 
politickými stranami. Vznikla tak prestižní škola, 
kam se snažily své děti umístit mnohé významné ro- snímek - Přelet nad kukaččím hnízdem (a s ním i soš-
diny. Mezi spolužáky Miloše Formana tak patřili na- ky Oscarů pro všechny hlavní kategorie) však čás-
příklad budoucí filmař Ivan Passer, Václav Havel a lavského rodáka katapultoval do zcela jiné filmařské 
další. společnosti a o nabídky na spolupráci tak rozhodně 

V padesátých letech v sobě Miloš Forman díky neměl nouzi. 
svému bratru Pavlovi objevil lásku pro divadlo a za- V osmdesátých letech následovaly snímky Reg-
nedlouho nato také věděl, že pro něj nejzajímavější time a poté i Amadeus, který Miloši Formanovi u-
postavou v celém souboru je právě režisér. Jeho možnil vrátit se alespoň na čas zpět do Českoslo-
přání studovat DAMU přijímací komise sice nevy- venska. Návštěva rodné vlasti se vyplatila a filmař-
slyšela, ale následné zkoušky na FAMU již úspěšně ská práce byla odměněna hned osmi Oscary. Násle-
složil, a tak mohl začít studovat scénáristiku. Již při dující film Valmont sice takového úspěch nedosáhl, 
studiích začal pracovat v Československé televizi ja- slavný Čech však v té době více než určité zklamání  
ko moderátor pořadu, věnovaného filmu, zahrál si z ohlasů na film prožíval listopadové dění v Česko-
menší role v několika snímcích a dokonce se ujal slovensku a změnu režimu. „V Československu 
první režisérské práce při natáčení filmu Dědeček zrovna padnul komunistický režim a prezidentem 
automobil. Tehdy nemohl nikdo tušit, jak vynikají- nového svobodného státu se stal můj někdejší 
cích výsledků právě v této oblasti v budoucnu do- mladší spolužák Václav Havel,“ vysvětlil svůj tehdej-
sáhne. Svůj podpis zanechal Miloš Forman také pod ší pohled na svět. Oba přátelé z mládí se poté set-

zn

„A upřímně vím, že ať žiju kdekoli, Čáslav pro mne 
vždy byla a je domovem,“ napsal v dopise z New Yor-
ku v lednu 2006 Miloš Forman tehdejšímu staros-
tovi inženýru Vladimíru Hamralovi. Originál tohoto 
dopisu visí zarámován u vchodových dveří v půdní 
učebně dramatické výchovy čáslavského gymnázia. 
A má svůj příběh:

Psal se rok 2005. Čáslavské gymnázium slavilo 
125. výročí založení a od otevření pedagogické školy 
uplynulo 30 let. Tyto „dvojí narozeniny“ škola dů-
stojně oslavila komponovaným pořadem nazvaným 
O létání aneb Jak jsme (ne)naletěli televizi. Jednou   
z televizních inspirací byl tehdy populárním pořad 
Největší Čech. Vytvořili jsme anketní hru o Největší-
ho Čáslavana a o Největší Čáslavanku. Hlasování 
probíhalo písemně i na internetu a zúčastnilo se ho 
kolem tisícovky respondentů. Největším Čáslava-
nem se stal režisér Miloš Forman. Cenu za něj pře-
vzal na slavnostní akademii Gymnázia a Střední od-
borné školy pedagogické v Dusíkově divadle dne    
8. listopadu 2005 jeho prasynovec Adam Procház-
ka. A koncem ledna 2006 mi starosta města předal 
dopis od Miloše Formana. Překvapilo mě, že slavný 
„oscarový“ režisér vůbec odpověděl a dokonce při-
znal, že je dojat a že ho přízeň jeho rodáků nesmírně 
potěšila. 

Držím v ruce kopii tohoto dopisu. Jsem dojata. 
Smutná zpráva o úmrtí slavného režiséra mě velmi 
zasáhla. Často chodívám kolem domu čp. 555 ve 
Formanově (dříve Spudilově) ulici - kolem Forma-
nova rodného domu.  Dnes tam lidé zapalují svíčky a 
dávají květiny. Miloš Forman, čáslavský rodák, pro 
nás zůstává Největším Čáslavanem. 

Mgr. Jana Andrejsková

 NEJVĚTŠÍ ČÁSLAVAN 
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Čas opravdu nelze zastavit a jeho běh s sebou při-
náší neustále další změny, vítání i loučení. A právě o 
loučení hovoří následující řádky. O loučení s dlou-
holetým působením na pozici ředitele základní ško-
ly, které se s koncem tohoto školního roku dotkne    
v Čáslavi hned dvou mužů. Jedním z nich je dosa-
vadní ředitel Základní školy Žižkovo náměstí magistr 
Pavel Horký a tím druhým je ředitel Základní školy 
Sadová, magistr Pavel Škarka. Požádali jsme tedy 
oba pány o rozhovor, v němž by měli možnost shr-
nout svoje dojmy i zkušenosti z řady let, kterou strá-
vili v ředitelském křesle. 

Pane řediteli,jak dlouho jste ve své funkci na této 
škole působil? 

Jaké byly Vaše první měsíce jako ředitele? 

Jak je tedy nyní škola velká? 

Pamatujete si na svoje tehdejší představy, s ni-
miž jste usedal do ředitelského křesla? 

Je něco, o co jste usiloval a přes všechnu snahu 
se to nepodařilo? 

Jak si můžeme toto Vaše konstatování vyložit? 

Jak jste zvládli Vámi zmi- Počítáte s tím, že se po nástupu nového ředitele 
ňovanou proměnu z velké budete života ve škole i nadále účastnit? Může na-
školy na nepoměrně menší příklad počítat s Vaší pomoci? 
instituci?  

Mgr. PAVEL HORKÝ
 - ZŠ Žižkovo náměstí

Jde o to, že v době, kdy 
jsem se stal ředitelem, byly 
v Čáslavi jen dvě základní 
školy. Každá z nich tedy mě-
la mnohem více žáků než 
dnes. Já jsem tedy nastou-
pil v roce 1996 jako ředitel 
opravdu velké školy, kde se 
počet žáků pohyboval ko-
lem sedmi set. To byla ta 
první škola, která kromě 
dnešní budovy využívala 
také prostory dnešní kni-
hovny a části městského 
úřadu. Následně byla do-
stavěna a v roce 2003 otev-
řena nová základní škola      
v Sadové ulici, kam se pře-
sunul velký počet žáků. Z naší dříve tak velké školy 

Do funkce ředitele jsem nastoupil v minulém se rázem stala škola poměrně malá. A to je ta druhá. 
tisíciletí, konkrétně v roce 1996, kdy jsem vyhrál Každá z nich samozřejmě fungovala zcela jinak a 
konkurz. K účasti v něm mě motivovali zdejší uči- každá nabízela jiné možnosti. Několikrát jsme se 
telé, protože sám jsem nebyl tak ambiciózní. Nako- museli také přizpůsobovat měnícím se podmínkám 
nec jsem tedy zvítězil a nyní již řediteluji dvaadvacet a koncepci školství. Představy jsou tedy hezká věc, 
let. Mezitím se vystřídalo celkem osmnáct ministrů ale je třeba brát v úvahu různé okolnosti. 
školství (včetně toho posledního v demisi). Byl jsem 
pětadvacátým ředitelem na této škole od jejího V době, kdy jsem nastupoval do funkce ředi-
vzniku, přičemž prvním byl pan Neděla, místní farář. tele se měnily osmiletky na devítiletky, na což jsem 
Škola vznikla jako čtyřtřídní s německým vyučova- nebyl vůbec připraven. Dříve, jako učitel, jsem o té-
cím jazykem v roce 1820 a on zde vykonával funkci to změně samozřejmě věděl, ale nemusel jsem řešit 
ředitele prvních dvacet sedm let, což je déle, než žádné s tím spojené problémy. To se po vyhraném 
kterýkoliv další ředitel. Já jsem z tohoto pohledu konkurzu samozřejmě změnilo. Najednou bylo po-
druhý v pořadí.  třeba zajistit další učitele, vypracovat celý systém 

Jako učitel jsem na tuto školu nastoupil v roce výuky a tak dále. V této souvislosti bych rád podě-
1977 a od té doby až dodnes jsem působil právě zde koval všem svým spolupracovníkům, kteří se mnou 
(kromě několika měsíců, kdy jsem byl ´zapůjčen´na prošli nejen tímto nelehkým obdobím, ale i všemi 
základní školu v Masarykově ulici). Moje aprobace dalšími roky. Jmenovitě bych vyzdvihl pana Jaromí-
je matematika a pracovní vyučování - tak zvané díl- ra Šmejkala, bývalého zástupce ředitele, který mě 
ny - což jsem také vždy učil. naučil, jak to ve školství chodí. Jsem mu dodnes za-

vázán a stále jsme v kontaktu. Další postavou, která 
vždy dokonale zvládala svoji práci a jsem ji velmi 

Vždy jsem chtěl, aby to byla škola specificky vděčný za její pomoc je ekonomka paní Eva Hvizdá-
čáslavská. Musíme si ale také uvědomit, že řídit ško- ková. Zapomenout nemohu ani na paní zástupkyni  
lu neznamená jen pečovat o její žáky. Ředitel má na Lenku Tlapalovou, kterou jsem si do té funkce vy-
starosti celý pedagogický sbor a k naší škole patří ta- bral a spolupracujeme celých těch dvaadvacet let. 
ké jídelna včetně provozu kuchyně či školní družina. Jsou to ale jen tři jména za všechny, protože nemo-
Jakékoliv prvotní představy se tedy od skutečnosti hu vyjmenovat všechny učitele a další zaměstnance 
mohou velmi lišit. Zvláštností navíc je, že jsem vlast- školy, bez nichž by škola nemohla fungovat. Stejně 
ně v jedné funkci postupně řídil školy dvě a jejich jako jim bych chtěl ale také poděkovat městu, jako 
fungování se dá jen velmi těžko srovnávat. zřizovateli školy. Bez pomoci jeho vedení bychom 

nemohli školu postupně rekonstruovat a moderni-
zovat tak, jak se to díky jejich 
pochopení a podpoře dařilo.  

chom je nemuseli propouštět. Dnes, když se ohléd-
nu, mohu konstatovat, že toto se opravdu podařilo. 
Rozhodli jsme se nabídnout dětem společenství po-
dobné malým školám, kde fungují určité rodinné 
vztahy, kde starší žáci pomáhají těm mladším a tak 
dále. Toto velké školy mohou nabídnout jen stěží. 
Celý projekt jsme nazvali Podaná ruka, kdy si všímají 
děti sebe navzájem, ale samozřejmě se mohou vždy 
opřít o podporu svých učitelů. Výsledkem je ome-
zení šikany, což je moment, který nás velmi těší. 
Jsou zde mnohem bližší vztahy jak mezi žáky, tak i 
mezi učiteli a dalšími zaměstnanci.“ 

  
Velikost školy se nejlépe posuzuje podle počtu 

jejích žáků, a těch je zde nyní stejně jako dnů v roce, 
tedy 365. Dále máme 23 pedagogů a započítáme-li i 
další pracovníky, stará se o její chod celkem 42 lidí. 
Rád bych poznamenal, že se jedná o velmi dobrý ko-
lektiv, který by nám mohli mnohé jiné organizace 
jen závidět. Dokonce i školní inspekce při jedné ze 
svých návštěv obdivovala atmosféru na této škole. 
Je to jeden z momentů, na který - jak jsem přesvěd-
čen - můžeme být pyšní.

Je samozřejmé, že ne všechno, co člověk dělá 
nebo co si představuje, se vždy podaří. Některé na-
še záměry se v průběhu času ukázaly jako ne zcela 
vhodné a bylo potřeba zapracovat na změně. Tako-
vý je život. Já jsem si například představoval, že až 
budu předávat ředitelské křeslo svému nástupci, 
budeme mít opět v každém ročníku dvě třídy. Dnes 
již vím, že se to nepodaří, protože do příštího školní-
ho roku vstoupí jen jedna devátá třída. Je to tedy 
předsevzetí, které snad dokončí další ředitel. 

Upřímně řečeno neumím si nyní představit, že 
To je jeden z momentů, bych odešel úplně. Ve škole jsem strávil většinu ži-

na který dodnes vzpomínám. vota, a tak - pokud bude o moji přítomnost zde stále 
Mnoho dětí tehdy odešlo na zájem - rád bych alespoň několik hodin týdně učil, 
novou základní školu a před abych zůstal v kontaktu s tímto prostředím a třeba 
námi stálo mnoho problémů mohl i radou pomoci novému řediteli, pokud by o 
- jakým směrem se bude takovou pomoc stál. 
ubírat ´zbytek´školy nebo jak Řídit školu není lehké, na druhou stranu pokud 
zajistit práci pro všechny se daří, přináší to mnoho radosti, a to jak 
stávající učitele tak, aby- samotnému řediteli, tak i učitelům a žákům. 

DVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČEKÁ ZMĚNA VEDENÍ
S JAKÝMI POCITY SE LOUČÍ JEJICH DLOUHOLETÍ ŘEDITELÉ? 
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Mgr. PAVEL ŠKARKA 
- ZŠ Sadová

Kdy jste se stal ředitelem této základní školy? 

„Dostal“ jste tedy v podstatě úplně novou 
školu...

Jak sám říkáte, budoval jste - spolu se svými 
spolupracovníky - školu v podstatě od jejího vzniku. 
Na počátku byly téměř holé zdi a dnes tu stojí živá 
budova. Jaké největší překážky jste na této cestě 
musel překonat? 

Je vidět, že tělocvik je Vaší srdeční záležitostí. 
Jaké další předměty jste ve své učitelské kariéře vy-
učoval?

Hovoříte o předávání školy. Co bude podle Va-
šeho názoru patřit mezi první úkoly, před které bu-

Ve školství se pohybujete již mnoho let. Jak na de příští ředitel postaven? 
Vás působí změny, které se za tu dobu v tomto 
oboru odehrály? 

Nesla s sebou nová škola také (z pohledu 
ředitele) nějaké výhody? Například v možném smě-
rování jejího vývoje? 

na novou základní školu, byl zde záměr (a to i z 
pohledu zřizovatele), aby měla právě sportovní 
zaměření. Postupně se tady budovaly sportovní 
třídy a já si myslím, že právě tento moment naši 
školu v současné době zviditelňuje. Jen v průběhu 
posledních přibližně pěti let se výrazně zvedá zájem Do funkce ředitele Základní školy Sadová jsem 
nejen o sportovní třídy, ale i o přijetí dětí do nastoupil v pololetí školního roku 2003/2004, tedy 
´Sadovky´obecně. Například při letošním zápisu do jen půl roku po jejím slavnostním otevření. Jsem 
prvních tříd sem přišlo celkem 67 budoucích tedy jejím druhým ředitelem, přičemž první ve své 
prvňáčků. Škola tedy bude v příštím školním roce funkci působil jen půl roku. Je to tedy již čtrnáct let. 
otvírat tři první třídy. Považuji to za jednoznačný Předtím jsem ale samozřejmě učil i na jiných 
důkaz mého tvrzení, že je o školu opravdu značný školách - nejprve na základní škole ve Vrdech a poté 
zájem. Určitě je to dáno i důrazem na pohyb a prakticky třicet let v Čáslavi na Žižkově náměstí, kde 
tělesnou výchovu. Ve sportovních třídách, které jsem byl až do otevření této nejnovější zdejší 
jsou na druhém stupni, mají děti místo běžných základní školy. Tady mi jako tělocvikáři více 
dvou hodin čtyři až pět vyučovacích hodit tělesné vyhovovaly podmínky pro sport. Po půl roce, kdy 
výchovy a v současné době se o možnost docházky minulý ředitel odešel, jsem nastoupil na jeho místo.
dětí do těchto tříd zajímají rodiče i z okolních obcí. 
Musím ale také poznamenat, že ne všechny třídy  
jsou sportovní. Jedná se vždy o jednu třídu v kaž-Jistě, byla to nová budova, nový kolektiv 
dém ročníku. Děti, které ke sportu nemají takové učitelů, složený z pedagogů zdejších dvou starších 
předpoklady nebo zkrátka o rozšířenou výuku základní škol i lidí zcela nových. Ve třídách v té době 
tělesné výchovy nemají zájem, chodí do tříd s běž-byly jen lavice, tabule a základní potřebné 
nou skladbou vyučovacích hodin. vybavení. Byla to zkrátka novostavba, kterou bylo 

Na pozemcích školy jsou ideální podmínky pro potřeba během následujícího období ´zabydlet´. 
sport. Mohu mluvit o dvou tělocvičnách, vybudo-Postupně jsme pořizovali audiovizuální techniku, 
vali jsme tady malý atletický areál, je zde běžecká  sportovní a další dnes běžné vybavení. Nebylo to 
rovinka s umělým povrchem, máme zde všechny jednoduché období, protože ačkoliv se jednalo o 
sektory pro skok do výšky, do dálky, pro hod koulí a nový moderní objekt, panovala k němu ve městě 
tak dále. Navíc je zde přibližně pět let staré více-určitá nedůvěra. Mnozí pochybovali o vybavení a 
účelové hřiště s umělým povrchem, kde je možné možnostech školy nebo dokonce o učitelích. Nic      
hrát míčové hry, jako je košíková, volejbal, tenis a Je samozřejmé, že ne všechno se podařilo hned z toho ale nebylo opodstatněné, jak se později také 
další. Na všechny podobné investice ale bylo vždy a některé projekty nebo záměry narážely například ukázalo. Zatímco tehdy bylo škole některými rodiči 
nutné sehnat finanční prostředky, což se nám po- na vyšší finanční náročnost. To jsou ale všechno vyčítáno, že leží poměrně daleko od centra města, 
dařilo například z kapitoly pro sportovní a volno- problémy, s nimiž se musí v takové práci počítat. dnes je právě tato její poloha spolu s poměrně 
časové aktivity Středočeského kraje. Významnou Pokud bych měl ale hovořit o problému, který se mě rozsáhlými využitelnými pozemky její výhodou. 
částkou samozřejmě přispívalo také město Čáslav, nejvíce dotýkal, pak to byla ona již v úvodu zmiňo-Stejně jako byla ́ syrová´podoba interiérů školy, 
jako zřizovatel školy. vaná počáteční nedůvěra některých místních oby-bylo v ne zcela upraveném stavu i její okolí. Všude 

vatel. Jsem proto velmi rád, že se nám zjevně po-byla jen hlína bez trávníků, nebyl  zde jediný strom 
dařilo i tento určitý předsudek vyvrátit a dnes už s nebo keř. To, co zde tedy nyní vidíte, je kus práce, 

 tím nový ředitel určitě problémy mít nebude. Nové-kterou se podařilo, jak jsem přesvědčen odvést 
Jsem učitelem tělesné výchovy a zeměpisu. mu vedení předávám školu, která již má ve městě opravdu dobře.

Domnívám se, že i když se to může někomu zdát své jméno...Stejně jako se vyvíjela podoba školy, měnil se za 
zvláštní, zeměpis se sportem svým způsobem dobu mého zdejšího působení také počet jejích 
souvisí. Vždyť i sportovci často cestují...žáků, a to z původních tří set třiceti osmi žáků až        

k dnešním přibližně čtyř stům sedmdesáti žákům, o 
Vzhledem k již zmiňovanému nárůstu počtu dě-které se zde stará celkem 49 zaměstnanců školy na 

tí je nutné zajistit odpovídající počet kvalitních pe-pedagogických i nepedagogických pozicích. Již dnes 
Domnívám se, že ve školství často dochází ke dagogů. Již dnes ale víme, že i o práci na této škole je víme, že v příštím školním roce sem bude docházet 

zbytečným změnám. Ze zkušenosti vím, že se poměrně velký zájem, takže nepůjde ani tak o hle-opět o něco více dětí. Přesto ještě stále máme 
některé novinky v průběhu času vrací zpět k původ- dání nových učitelů, jako spíše o výběr mezi již při-rezervu v kapacitě, mohli bychom tedy přijmout i 
nímu systému. Mnohé změny nejsou patřičně zdů- hlášenými zájemci. Dále ve stejnou dobu jako já od-další žáky. 
vodněny a zhodnoceny před jejich zavedením. chází ze školy také současná zástupkyně ředitele, 
Příkladem může být současná inkluze, u níž se již ny- paní magistra Jarmila Sejčková. Budoucí ředitel si 
ní zjišťuje, že prostředky, které jsou na ni třeba vy- tedy bude muset vybrat také svého zástupce. Věřím 
naložit, neodpovídají výsledku. Ze své praxe vím, že ale, že ani s tím nebude mít problém, protože školu i Již v době, kdy jsem učil na základní škole na 
také zbývá méně času na ostatní děti, což také není její zaměstnance velmi dobře zná.  náměstí, jsme měli sportovní třídy, co mi 
dobře. Věřím, že z funkce ředitele základní školy samozřejmě bylo velmi blízké. Když jsem tedy přišel 

Sadová odcházím s čistým štítem a škola je dnes ve 
velmi dobré kondici jak po stránce materiální, tak i  
z pohledu kvality pedagogického sboru. Kvalitu ško-
ly potvrzuje zájem rodičů o umístění dětí. 

V současné době jsou již ukončena výběrová 
řízení na nové ředitele obou základní škol. Školu na 
Žižkově náměstí od příštího školního roku povede 
magistr Tomáš Hasík a do ředitelského křesla školy  
v Sadové ulici usedne magistr Václav Vondra. Oba 
dva pány požádáme o rozhovor do příštího vydání 
Čáslavských novin. Jaké jsou jejich představy o 
dalším fungování obou škol?                                    zn
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Jas centrum a sport 2000 uspořádalo již druhý roč-
ník akce s názvem Noční běh Čáslav. Sportovní ve-
čer proběhl opět na výbornou. Letos vyběhlo o 
téměř dvacítku závodníků s čelovkou více než v loň-
ském roce.

také o rozcvičku, po níž devadesát běžců vyběhlo z 
atletického stadionu. Trať dále pokračovala okolo 
Měděnice a poté zpět na atletický stadion okolo 
tenisových kurtů. Po běhu následovalo vyhlášení 
výsledků a samotný závěr akce patřil ohnivé show. 

Běžci vyběhli na trať dlouhou 4 km 6. dubna Jak zmínil jeden z organizátorů nočního běhu 
před půl devátou večerní. Celá akce však byla zahá- Petr Dobřický, letos se přihlásilo 102 účastníků, na 
jena již v 19:00. Pro diváky a závodníky, kteří si vy- trať jich vyběhlo více než 90. Oproti prvnímu roční-
zvedli svá startovního čísla bylo připraveno občer- ku se nakonec zúčastnilo o téměř 20 lidí více. Orga-
stvení a doprovodný program. Před závodem vy- nizátoři se už nyní těší na třetí ročník. 
stoupila taneční skupiny B-Mine, která se postarala                JN

Muži nad 35let

Ženy nad 35let

Muži do 35 let

Ženy do 35let

1.Dubják Petr 14:39
2.Pavlík David 16:00

3.Tillmann Wolfgang 16:07

 
1. Keblovská Markéta 18:14

2. Valová Eliška 18:53
3.Hronková Alena 21:43

1. Perner Michal 14:17čas
2.Štěpánek Martin 15:23 čas

3.Hoskovec Lukáš 16:01

1.Tillmann Ingrid 15:09čas
2.Dubjáková Kateřina 16:31čas
3.Nováková Monika 18:05čas

DO LESOPARKU VODRANTY VYRAZILI BĚŽCI S ČELOVKAMI    

VÝSLEDKY DRUHÉHO ROČNÍKU 
NOČNÍHO BĚHU ČÁSLAV 

Víkend 14. a 15. dubna se nesl v duchu twirlingu a 
mažoretkového sportu. 

V sobotu - před otevřením tanečního studia 
Lubomíra Kábrta, o kterém se můžete dočíst na stra-
nách 16 a 17 v tomto čísle Čáslavských novin - na 
zimním stadionu proběhlo Mistrovství České re-
publiky v Twirlingu. 

Den poté, v neděli čáslavský stadion hostil dru-
hé kvalifikační kolo mistrovství České republiky Ma-
žoretek, kterého se zúčastnilo okolo 700 mažoretek 
a diváci měli možnost shlédnout více než 140 vy-
stoupení. První kolo proběhlo 1. dubna v Prostějo-
vě a třetí kolo přivítali 22. dubna v Kadani. 

Samotné mistrovství republiky mažoretek pro-
běhne opět v Čáslavi a to v termínu 9. a 10. června 
2018. Akce je pořádána pod záštitou České Mažo-
retkové a Twirlingové Federace. 

              JN

TWIRLINGOVÝ A MAŽORETKOVÝ 
SVÁTEK V ČÁSLAVI
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Já, ty, on, my… tvoříme rodinu. Rodina je údajně základní jednotkou společnosti. 
Máma, táta, děti. Rodina plní svou funkci reprodukční i ekonomickou. O rodině se 
mluví, o rodině se píše. Rodina se prezentuje jako jedna z významných hodnot 
člověka. Co to však znamená pro každého z nás? Může si člověk rodinu vybrat? 
Rodina, to jsou vzájemné vztahy – někdy dobré, jindy horší, ale vždy důležité. Bez 
dobré rodiny je těžké vychovávat děti (byť se některé společnosti snažily a snaží 
hledat alternativní cesty). Z rodiny si všichni do života odnášíme základní vzory, 
životní hodnoty, cíle, svou vlastní identitu. Ať chceme nebo ne, zásadně nás tyto 
získané zkušenosti ovlivňují a stavíme na nich všechna svá životní rozhodnutí a 
postoje. 

Mít někoho blízkého je nezbytné nejen pro děti, které se o sebe ještě 
nezvládnou samy postarat, ale pro každého a v každém věku. Partnerské vztahy, 
rodičovství, ale také potvrzení smyslu našeho bytí ve stáří, to všechno patří k 
rodině. Základními potřebami člověka jsou jistota a bezpečí, rodinné zázemí, 
přijetí i vzájemný respekt a úcta. Jak často mnohým z nás chybí vztahy, které by 
umožnily zažít skutečné pocity vzájemné sounáležitosti, pochopení a lásky.
Můžeme očekávat, věřit a doufat, že to vše nějak samo přijde. Dobrých rad 
můžeme dostat přehršel. Ale skutečný vztah roste vždy z toho, co do něj vložíme. 
Náš vlastní čas, energii, mnohdy i oběti, naši lásku. A když se někdy může zdát, že je 
naše investice v tomto směru marná, přesto má svůj smysl a svou hodnotu. 
Kultivuje nás samotné a tím i naše okolí. Jak praví lidová moudrost: „Co nic nestojí, 
za nic nestojí“.

Mysleme na sebe a mysleme i na druhé. Podejme si ruce, abychom mohli 
kráčet životem společně. Dejme své rodině a sami sobě to, co si skutečně 
zasloužíme – sami sebe v té nejlepší podobě. Učme se odpouštět sobě i druhým a 
zkusme častěji říci svým blízkým, že je máme rádi.

Již nyní se nabízí příležitost užít si s rodinou příjemný čas se společnými zážitky. 
Každý rok v květnu patří k významným dnům v kalendáři i Den rodin. Tentokrát se 
nabízí příležitost oslavit jej v rámci akce pro rodiny, která se uskuteční v neděli 13. 
5. 2018 od 15 hodin v parku mezi školkou a dětským hřištěm v ulici Rudolfa 
Těsnohlídka v Čáslavi. Pro účastníky bude připraveno společné orientační 
putování i další aktivity. Srdečně zveme všechny věkové kategorie.

           Jana Přibylová

DEN RODINY



V březnu roku 2018 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 36 dětí,           
z toho 5 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 8 místních 
občanů. Byl uzavřen 1 sňatek.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KVĚTEN

Na úsvitě svobody, 3. května 1945, zemřel v koncentračním táboře 
po více než 3 letech věznění ve 37 letech 

pan

František Miláček,
úředník závodu Kosmos, člen Sokola, 

divadelních ochotníků a filatelistického klubu. 
Vzpomíná dcera s rodinou. 

4. 5. vzpomínáme 40 let od úmrtí mé matky,
paní

Marty Potměšilové
z Močovic

a 17. 11. 2018 uplynou 
3 roky od úmrtí 

mého otce, 
pana

Miroslava Potměšila
z Močovic

Stále vzpomíná syn s rodinou

1. 5. uplynou 2 měsíce, co jsme se rozloučili s naším milovaným tatínkem 
Josefem Heřmanem, ale i přes náš smutek bychom rádi poděkovali 

Pohřební službě Jeřábek, spol. s r.o. Čáslav za její profesionalitu, vcítění 
a velikou oporu v této těžké době. Speciálně paní Lídě Ašenbrenerové, 

která naslouchala a pomohla nám uskutečnit poslední rozloučení 
v duchu a dle přání našeho tatínka. Děkujeme 

Dne 31. 5. uplynou 2 roky, kdy nás navždy opustil 
pan

Jiří Novotný
z Čáslavi

Stále vzpomínají 
manželka, neteř Martina s rodinou, 

synovec Milan s rodinou, švagrová a švagr.

Dne 27. 4. 2018 uplynul 
1 rok ode dne, 

kdy nás navždy opustila paní 

Jaroslava 
Haškovcová 

a 
dne 9. 5. 2018 
uplynou 4 roky, 

co nás navždy opustil pan 

Jiří Haškovec.

S láskou na ně stále vzpomínají
 dcera Naďa a syn Jiří s rodinami

Kdo zemřel, neodešel navždy.
Zůstává v srdcích těch, 

kteří ho měli rádi...
Dne 15. května tomu bude 8 let, 

co nás opustil 
pan 

Stále vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

Rudolf Netál

Dne 18. 5. oslaví 80. narozeniny
paní

Hodně zdraví do dalších let
přejí synové s rodinami

a ostatní příbuzní. 

Růžena Netálová

Dne 9. 5. 2018 uplyne 10 let od úmrtí
paní

Věry Mašurkové

Stále vzpomíná 
dcera Monika s rodinou

Dne 5. 5. 2018 vzpomeneme třetí smutné výročí, 
kdy nás opustil 

pan 

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi. 
S láskou rodina.

Utřete slzy a opět se smějte, tak si to přeji,  s láskou vzpomínejte.

Josef Kůrka
ze Souňova

Dne 21. 4. 2018 uplynulo již 12 let, 
kdy nás opustil bez slůvka rozloučení

bratr a strýc, 
pan

 

Karel Čálek 
z Čáslavi.

Děkujeme panu místostarostovi, Mgr. Danielu Mikšovi,
Mgr. E. Drábkové a Mgr. I Thaherové z komise PZO.

Obřad u příležitosti 50 let našeho společného manželství 
byl pro nás oba a všechny přítomné

nezapomenutelným zážitkem. 

                                                                                            

V měsíci máji se dožívá životního jubilea
zasloužilý vedoucí Klubu důchodců Čáslav

pan 

Josef Gleitz

Blahopřejeme a do dalších let mnoho zdraví, 
štěstí, osobní pohody
a životního elánu přejí 

členové Klubu důchodců Čáslav.

Za jeho dlouholetou, obětavou a záslužnou činnost děkujeme. 

PODĚKOVÁNÍ

manželé Večeřovi

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
sourozenci s rodinami.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 731 449 131 nebo 733 529 489 
www.ddmcaslav.cz

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

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

KVĚTEN

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

3. 5. - 10. 6. 2018  - VÝSTAVA

„ČÁSLAV V ROCE 1918“ Výstava k 100. výročí vzniku Československé republiky

14. 5. - 14. 9. 2018 - VÝSTAVA

BITVA U ČÁSLAVI 1618 (výstava k 400. výročí bitvy u Čáslavi)

15.5. 2018 v 17.00 - BESEDA

JAK BEZPEČNÝ JE SVĚT, VE KTERÉM ŽIJEME? 

16. 5. 2018 od 10.00 - KONFERENCE

Mezinárodní vědecká konference  „POČÁTEK ČESKÉ VÁLKY“

17. 5. 2018 od 17.00

MUZEJNÍ NOC - MÓDA 1. REPUBLIKY    

22. 5. 2018  - VÝLET

 VLASTIVĚDNÝ VÝLET  

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 

Vernisáž výstavy: 3. 5. 2018 v 17.00
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

muzeum (Husova 291) 

Vernisáž výstavy: 14. 5. 2018 v 17.00
Otevřeno: út 9 - 11, 12 - 16, st - ne 9 - 11, 12 - 17 hodin

Galerie, Jeníkovská 222, Čáslav 
Beseda a autogramiáda knih s Gen. Ing. Andorem Šándorem

Akce se koná pod záštitou starosty a senátora Ing. Jaromíra Strnada

v prostorách Nové scény Dusíkova divadla 

Konference se koná k 400. výročí vypuknutí českého stavovského povstání
Vstup veřejnosti na akci je volný a zdarma

Výstavní síň, Žižkovo nám. 197, Čáslav

Podvečerní akce ve výstavní síni spojená s módní přehlídkou a přednáškou na 
téma Móda 1. republiky.
 17.00 módní přehlídka Edity Dlouhé
 18.00 přednáška paní Jitky Jelínkové „Móda 1. republiky“
vstupné 10 Kč
Akce se koná v rámci Festivalu muzejních nocí

Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ ve spolupráci s Městským 
muzeem a knihovnou Čáslav pořádá
Návštěva románského kostela ve sv. Jakubu a tvrze v Nebovidech u Kolína 
Odjezd je autobusem v 15.30 od vlakového nádraží v Čáslavi

5. 5. 2018 - 
sobota - pro veřejnost - sraz v 6.30 hodin na vlak. nádr. Čáslav, návrat v 15.05 
tamtéž - po dohodě se zájemci bude zakoupena hromadná jízdenka - bližší 
informace u pí. Horákové

11. 5. 2018 - 
- pátek- pro děti od 1. tříd - od 14.00 do 15.30 hodin - účastnický poplatek 30 Kč 
- přihlášku spolu s poplatkem odevzdejte do 4. 5. 2018  v kanceláři DDM Čáslav

12. 5. 2018 - 
sobota- pro veřejnost - sraz v 8.30 hodin na vlak. nádr. Čáslav, návrat v 15.05 
hod. tamtéž - po dohodě se zájemci bude zakoupena hromadná jízdenka - bližší 
informace u pí. Horákové

25. 5. 2018 - 
pátek- od 14.00 hodin do 16.00 hodin na oranžovém hřišti za DDM - soutěží 8 
členná družstva - startovné 10 Kč za osobu - přihlášku spolu s poplatkem 
odevzdejte do 28. 5. 2018  v kanceláři DDM Čáslav

26. 5. 2018 - 
sobota- zahájení v 9.00 hodin - sportovní hala BIOS Čáslav - vstupné 
dobrovolné

ZÁJEZD NA JARNÍ HRNČÍŘSKÉ TRHY V BEROUNĚ 

BATIKOVANÉ TRIČKO 

ZÁ JEZD NA JARNÍ KRAJKÁŘSKÉ TRHY V PRAZE 

TURNAJ VYBÍJENÉ 5. TŘÍD

ČÁSLAVSKÝ POHÁR MAŽORETEK 

Čtvrtek 3. května v 19.00 - 
Vstupné: 350, 320, 300, 280, 260 Kč

Středa 9. května v 10.00 - 
Veřejná generální zkouška, vstup volný.

Středa 9. května v 18.00  - 
Vstupné 100 Kč (děti do 15 let a osoby ZTP 50 Kč).

Čtvrtek 10. května v 19.00 - 

Hraje: Orchestr Jaroslava Ježka, zpívají Alžběta Sosnovcová, Johana Jeřábková 
a Jiří Fiedler. Vstupné: 180 Kč

Úterý 15. května v 18.00 - 
Vstupné: 40 Kč

Čtvrtek 17. května v 18.00 - 
Vstupné 100 Kč (děti do 15 let a osoby ZTP 50 Kč).

Úterý 22. května v 19.00 - / Divadelní společnost 
Háta Praha
Bláznivá komedie. Divadelní abonmá pro dospělého diváka. Vstupné: 410, 
390, 370, 350 Kč

Úterý 29. května v 18.00 - 
Vstupné: 40 Kč

SCREAMERS

Taneční večer žáků ZUŠ Čáslav

Taneční večer žáků ZUŠ Čáslav

VEČER V KAVÁRNĚ TMAVOMODRÝ SVĚT / Orchestr 
Jaroslava Ježka. 

AKADEMIE DDM Čáslav

Taneční večer žáků ZUŠ Čáslav

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ 

AKADEMIE DDM Čáslav

LETNÍ TÁBOR - POKLAD NA DIVOKÉM ZÁPADĚ
21. 7. - 28. 7. 2018

pro děti od 7 do 13 let

V rekreačním areálu U STARÉHO RYBNÍKA ve Zbraslavicích. Cena 3 400 Kč, 
ubytování ve 4-lůžkových chatkách, plná penze. Přihlášky vyzvedněte 

a odevzdejte v kanceláři DDM nejpozději do 31. 3. 2018
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KINO MILOŠE FORMANA KVĚTEN

1. - 2. AŽ NA DNO 19. - 20. HLEDÁ SE PRINCEZNA

3. - 4. KAZIŠUCI

19. - 20. BLACK PANTHER 3D

5. - 6. CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ

22. - 23. TAXI 5

5. - 6. TICHÉ MÍSTO

24. - 25. NA KRÁTKO8. - 9. POMSTA

10. - 11. JAK NAPÁLIT BANKU

26. - 27. LETÍME

12. - 13. PSÍ OSTROV
26. - 27. SOLO: STAR WARS STORY 3D

12. - 13. PŮLNOČNÍ LÁSKA
29. THE FLORIDA PROJECT

15. - 16. PLANETA ČESKO

30. - 31. WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ 

17. - 18. DEADPOOL 2

Když se v Normandii během pobytu u moře britský tajný agent James náhodně Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných 
na pláži setká s podmořskou bioložkou Danielle, jejich cesty se na chvíli spojí a princezen a zlých čarodějů. Ruslan, kočovný herec, který sní o titulu rytíře, 
vytvoří se mezi nimi silné pouto. Čas jejich sblížení je však limitován právě a potkává nádhernou Milu a na první pohled se do ní zamiluje. Jejich štěstí ale 
pouze jen na těchto pár dnů na poklidném francouzském pobřeží... Vstupné: nemá dlouhého trvání, strašlivý čaroděj Chornomor potřebuje Milinu moc lás-
110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné. ky, aby ji přeměnil v magickou temnou sílu. Vykouzlí proto obrovský vír a unese 

Milu přímo před Ruslanovýma očima... Vstupné 110 Kč. Promítáme od 17.30 
hodin. Mládeži přístupno.

Když si budete chtít prvně zasexovat a ještě nejste úplně dospělí, asi byste to 
neměli troubit do světa, ani na ty internety. Nikdy totiž nevíte, kdo se o tom 
dozví a jak s touhle informací naloží... Vstupné 120 Kč. Promítáme od 20 hodin. Dobrodružství válečníka T'Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy, 
Mládeži do 15 let nepřístupno. vrací domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země, aby se 

stal novým právoplatným králem. Když se však znovu objeví mocný dávný ne-
přítel, jsou T'Challovy schopnosti jako krále a Black Panthera podrobeny těžké 
zkoušce, neboť T'Challa je vtažen do konfliktu ohrožujícího nejen Wakandu, ale Espen je nejmladší ze tří synů chudého farmáře. Doma jej používají jako 
i celý svět... Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let ne-rodinného otloukánka, který není schopný žádné užitečné práce a jen chodí po 
vhodné.lesích s hlavou v oblacích a chytá lelky. A je asi jen náhodou, že právě on v lese 

potkal princeznu Kristin, která je právě na útěku ze svého rodného hradu... 
Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži přístupno.

Pařížský superpolda Sylvain Marot je proti své vůli převelen na městskou policii 
do Marseille. Bývalý komisař Gilbert, nyní primátor města, ho pověří speciál-
ním úkolem. Má dopadnout gang italských lupičů, kteří v nadupaných Ferrari Lee a Evelyn Abbottovi vychovávají tři děti. Všichni jsou zatím naživu. Velmi 
vykrádají jedno klenotnictví za druhým. Jenže s chabě vybaveným vozovým rychle si totiž osvojili pravidla, která začala platit po Jejich příchodu na Zemi. 
parkem francouzské policie to půjde splnit velmi těžko. Silvain tak má jen jednu Kdo jsou ti Oni? Nikdo neví. Ví se jen to, že mají mimořádně vyvinutý sluch a 
možnost. Přemluvit ke spolupráci Eddyho Makloufa, synovce slavného Daniela každičký zvuk přiláká jejich pozornost. A jejich pozornost pro lidi znamená jis-
Moralese. Eddy totiž po svém strýčkovi zdědil jeho vytuněné bílé taxi... Vstup-tou smrt, což záhy na vlastní kůži poznají i Abbottovi... Vstupné: 120 Kč. Promí-
né: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.táme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.

Na krátko je drama o chlapci Jakubovi, který zjistí, že celý jeho dosavadní život Bohatí milující tatínkové od rodin se jako každý rok sejdou uprostřed pouště, 
byla lež. A jemuž nezbude, než okamžitě dospět a se ztrátou iluzí se vyrovnat, a aby posílili své mužství a vybili stres pořádným lovem. Tentokrát si ale jeden      
nebo… skončit špatně. Pomoct mu nemůže nikdo. Ani matka, protože to ona z nich přiveze milenku,  o níž se rychle začnou zajímat i ostatní. Věci se vymknou 
mu lhala a tu pohádku o tatínkovi, který se mu nemůže věnovat, protože brázdí kontrole a oni nechají umírající dívku uprostřed pouště... Té se však podaří 
moře na zaoceánské lodi, si vymyslela. Ani otec, který na něj ve skutečnosti celý sebrat poslední síly a chlapský výlet se změní na nemilosrdný lov... Vstupné 110 
život kašlal a teď se chce starat, ale jen proto, že o něj jeho „opravdový“ syn z Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 18 let nepřístupno.
manželství nestojí... Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 
12 let nevhodné.

Boxer Chris, herec Petr a marketingový specialista Max léta šetřili peníze na své 
životní sny, na budoucnost! Naneštěstí pro ně, bankovní manažer Schumacher 

Velkolepé ptačí dobrodružství o vrabcovi, který žije jako čáp, a se svými své-úmyslně nechá jejich investiční účty padnout na nulu, aby se zbavil neurotic-
ráznými kamarády sovou Olgou a papouškem Kikim se vydává na let do Afriky. kého investičního poradce Tobiase. Všichni čtyři muži proto najednou čelí ne-
Letíme! je zábavný a chvílemi i dojemný dobrodružný animák pro ornitology i jisté budoucnosti. A tak vymyslí šílený plán... Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 
pro celou rodinu... Vstupné 90 Kč. Promítáme od 17.30 hodin. Mládeži 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.
přístupno.

Japonské souostroví, za dvacet let od dnešních dnů. Psí chřipka dosáhla epide-
V řadě troufalých eskapád hluboko v temném a nebezpečném zločineckém mických rozměrů, její ohnisko leží ve městě Megasaki. Hrozí, že přeskočí z psích 
podsvětí potkává Han Solo nejen mohutného Chewbaccu, svého budoucího nositelů na člověka. Starosta Kobayashi vyzývá k okamžité karanténě. Oficiál-
kopilota, ale narazí i na nechvalně známého hazardního hráče Landa Calris-ním dekretem se psí exilovou kolonií stává nedaleký ostrov sloužící zatím jako 
siana. Na této cestě se potom zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů skládka odpadků. Stává se z něj Psí ostrov... Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 
ságy Star Wars. Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži 17.30 hodin. Mládeži přístupno.
přístupno.

Sedmnáctiletá Katie trpí přecitlivělostí na denní světlo, vzácnou život ohro-
Nedaleko Disneylandu na Floridě stojí řada kdysi populárních pestrobarevných žující chorobou. Od dětství je celé dny zavřená ve svém domě a ven může vyjít 
motelů. Okouzlující šestiletá Moonee a její přátelé, kteří si naplno užívají léta, jedině v noci. Její život se změní, když jedné letní noci potká Charlieho, svou 
bydlí v jednom z nich. Radost ze svobody, potulování a neodolatelných kopečků platonickou lásku, se kterým začne prožívat neobyčejný vztah. Vstupné: 110 
zmrzliny nemá nudný a složitý svět dospělých šanci ohrozit. Co na tom, že její Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 12 let nevhodné.
22letá máma každý týden divoce shání peníze na činži a pozdními platbami 
dráždí starostlivého správce Bobbyho. Je na čase seznámit se s novou sou-
sedkou a naplánovat dalších pár průšvihů! Vstupné: 80 Kč. Promítáme od 20 

Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.
dosah ruky - stačí se jen dobře dívat! Vstupné: 80 Kč. Promítáme od 20 hodin. 
Mládeži přístupno.

Věříte na duchy? Obrovské sídlo Winchesterů tíží hrůzyplná atmosféra i his-
torie. Jeho stavba probíhala nepřetržitě 38 let, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. 

Deadpool vyráží do světa, aby objevil pro něj významné životní body: rodinu, Jakákoliv přestávka měla mít strašné následky. Chodbami domu se na přelomu 
přátelství, novou chuť prožívat dobrodružství a také, aby si zasloužil vytoužený století plíží tajemná postava celá v černém, nikdo nesmí vidět, co se skrývá pod 
hrneček s nápisem „Nejlepší milovník na světě“. Nebo taky ne... Vstupné 130 černým závojem. Není to ovšem démon, je to lady Sarah Winchester... 
Kč. Promítáme od 20 hodin. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin. Pro mládež do 12 let nevhodné.

více na www.kinocaslav.cz
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Přijmeme:

(léto/víkendy)

BLIŽŠÍ INFO NA TEL: 777555223, 776154019 
nebo zuhlad@centrum.cz

- samostatnou servírku/číšníka na HPP
- pomocnou sílu do kuchyně
- paní na úklid 
- brigádníky 

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

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

 
- k bytu o celkové rozloze náleží dva sklepy 

- ve sklepě možnost prádelny a sušárny, 
- byt se na nachází ve zděném domě (zvýšeném přízemí) 

- kolem domu je uzavřená zahrada 

Byt je po rekonstrukci kuchyně a koupelny - nové zařizovací předměty, 
nová kuchyňská linka, obklady a podlaha, nové rozvody vody 
a elektřiny, zřízena přípojka 380 V (samostatný elektroměr). 

Topení v bytě je nainstalováno etážové plynové s novými rozvody
a radiátory (samostatný plynoměr), nová plastová okna.

 

59 m² 

PRODÁM BYT 2+1 V ČÁSLAVI 

Kontakt: graf.1@email.cz

Cena 1 410 000 Kč. Při rychlém jednání sleva.

2Cena komerční inzerce v Čáslavských novinách je 7 Kč/cm
inzerci je možné podat na adrese redakce: 

nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav
nebo e-mailem: noviny@meucaslav.cz

 stránka 29| ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 5/2018   



stránka 30 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 5/2018  



 stránka 31| ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 5/2018   



www.meucaslav.cz

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

Program na květen 2018 FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

5. května - sobota - ÚDOLÍM DOUBRAVY

19. května - sobota - KERSKO

26. května - sobota - PRAHA

Trasa: Bílek - Čertův stolek - Solnohrady - Chotěboř. 8 km. 
Odjezd: Čáslav 9:06 (R), návrat 17:04. Vedoucí je paní Zdena Šrámková.

Trasa: Všejany - polesí Kozí hřbety - Milovice. 11 km. Odjezd: Čáslav 7:50 hod. 
návrat v 17:04 hod. Vedoucí je paní Zdeňka Matysová.

Trasa: Třebestovice - N. S. B: Hrabala - hájenka - Lesní atelier Kuba - 
Třebestovice nebo autobusem do Nymburka. 12 km. Odjezd: Čáslav v 7:50 
hod, návrat v 17:04 hod. Vedoucím je Ing. Zbyněk Němec.

Trasa: Bráník - most Inteligence - Malá a Velká Chuchle - přívozem do Modřan. 
12 km. Odjezd: Čáslav 7:50 (R), návrat 17:04. Vedoucí je paní Zuzana Vohnická.

12. května  - sobota - MILOVICE

HC Čáslav informuje

HC ČÁSLAV

24. kolo 06. 05. 2018  Admira Praha -   FK Čáslav
 FK Čáslav - Spartak Chrastava   13. 05. 201825. kolo

20. 05. 2018  Turnov - FK Čáslav 26. kolo

KVĚTNOVÉ ZÁPASY FK ČÁSLAV V JARNÍ ČÁSTI DIVIZE C 2017/2018

27. 05. 2018 FK Čáslav - Mšeno27. kolo

Stejně jako v loňském roce, i letos se zimní stadion přizpůsobil teplejším 
měsícům. Místo ledové plochy byla během dubna položena multifunkční 
plocha pořízená v loňském roce, která zájemcům nabízí možnosti pro inline 
hokej, hokejbal a další halové sporty. 

  se v tabulce po 22. kole sezony nachází na 9. pozici FK Čáslav

23. kolo 29. 04. 2018  FK Čáslav - Dvůr Králové   

Náš hokejový klub se rozrůstá. Kvalitní trenéři a lidé kolem dětí jsou klíčem 
k tomu, aby sport děti bavil a naši malí hokejisté chodili na stadion rádi. 

Pokud jste hráli hokej či umíte solidně bruslit, baví vás lední hokej 
a chcete se dlouhodobě věnovat dětem, nemáte na co čekat. 

Vážným zájemcům klub zabezpečí základní kurz pro licenci "C" + mládež. 
Kontaktujte nás na info@hc-caslav.cz.

Hledáme trenéry Gripeňat

60 min / 600 Kč 90 min / 900 Kč Celý den / 6 000 Kč

Ceny pronájmu multifunkční plochy 

MULTIFUNKČNÍ PLOCHA 


