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2 2 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi následující 1653/4 o výměře 42 m , p.č. 1653/10 o výměře 25 m , p.č. 1653/12 o výměře 
2 2 2usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením č/2016 11874 m , p.č. 1653/16 o výměře 865 m  a p.č. 1653/17 o výměře 597 m , 

schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení systému shromaž- zapsaných na LV 10001 pro obec a katastrální území Čáslav u KÚ pro Středočes-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního ký kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora, ČRS z.s., místní organizaci Čáslav, za 
odpadu na území města Čáslav dle důvodové zprávy. cenu 10.000 Kč/rok, na dobu určitou od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2018 

 schválila vyhrazené parkovací místo v ul. R. Těsnohlídka  1) vyslovila souhlas s realizací projektu „Mattoni 
v Čáslavi, pro žadatele pana Ladislava P. FreeRun" ve městě Čáslav na podporu aktivního životního stylu 

 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého 2) schválila bezúplatný zábor veřejného prostranství na pozemku p.č. 1610 
rozsahu „Oprava části MK ul. Jana Karafiáta a ul. Palackého, Čáslav“ firmu zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti 
Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, která Kutná Hora na LV 10001 pro obec a katastrální území Čáslav v rozsahu cca 2 m2, 
podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. pro umístění informačního panelu k projektu „Mattoni FreeRun", na dobu 

 schválila jako zhotovitele veřejné zakázky malého neurčitou 
rozsahu „ Oprava povrchu ve vnitrobloku za bytovými domy č. p . 1149 – 1152  schválila záměr Města Čáslav na prodej části pozemku 
včetně přilehlého chodníku v ulici Jeníkovská, Čáslav" firmu TES Čáslav, spol. p.č. 1983/1 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrál-
s.r.o., Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, která podala nabídku s nejnižší nabídko- ním pracovišti Kutná Hora na listu vlastnictví 10001 pro obec a katastrální 
vou cenou. území Čáslav společnosti LESS&TIMBER, a.s., sídlo Chrudimská 1882, Čáslav, 

 vzala na vědomí informativní zprávu ohledně „Obnovy IČ: 29232007, za cenu dle znaleckého posudku + náklady na realizaci prodeje, z 
veřejné zeleně ve městě Čáslav“ uvedenou v důvodové zprávě. důvodu dorovnání vlastnických vztahů dle skutečného stavu. 

 vyslovila souhlas s umístěním malého kolotoče a  schválila záměr Města Čáslav na prodej pozemku p.č. 
2 2malého nafukovacího hradu včetně auta pana Eduarda Šmída, bytem Přelouč, 973/1 o výměře 2166 m  a pozemku p.č. 973/2 o výměře 421 m  zapsaných u 

na náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, dle předložené žádosti. Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora 
 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na na listu vlastnictví 10001 pro obec a katastrální území Čáslav manž. P. a P. S. 

pozemcích p.č. 612/8, p.č. 1986/22, p.č. 1986/23, p.č. 1986/24 a p.č. 2120 bytem Čáslav do společného jmění manželů za cenu dle znaleckého posudku + 
zapsaných na LV 10001 pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro náklady na realizaci prodeje, z důvodu založení zahrady k vlastnímu využití. 
Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora za účelem umístění  vyslovila souhlas s prominutím penále za pozdní úhrady 
součástí distribuční soustavy kabelového vedení 22kV v délce 101 bm, pro nájemného a služeb za byt č. 22, v čp. 86, ul. Přemysla Otakara II., p. M. H. Výše 
oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s., v souladu se prominutého penále je 50%. 
smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 8.8.2007 a v  vyslovila souhlas s prominutím penále za pozdní úhrady 
rozsahu dle geometrického plánu č. 2865-1222/2012, úplatně ve výši 2 020 Kč nájemného a služeb za byt č. 14, v čp. 640, ul. B. Němcové, p. D. Z., za kterou 
+ platná sazba DPH. žádost podává její opatrovník p. P. K. Výše prominutého penále je 50%. 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na  navrhla Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout usnesení 
pozemcích p.č. 327/11, p.č. 330/1, p.č. 1966/5 a st.p.č. 633/11 zapsaných na LV tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. /2016 schvaluje 
10001 pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, prodej bytové jednotky č. 1305/14 v domě č. p. 1305 spolu se spoluvlastnic-
katastrálním pracovišti Kutná Hora za účelem umístění podzemní telekomuni- kým podílem ve výši ideálních 5187/368520 na společných částech domu č. p. 
kační sítě, kterými jsou HDPE trubky - optický kabel v délce 156 bm, pro 1305, č. p. 1306, č. p. 1307, č. p. 1308 a na pozemcích st. p. č. 1820/1, st. p. č. 
oprávněného z věcného břemene společnost TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., v 1820/2, st. p. č. 1820/5 st. p. č. 1820/6 v k. ú. Čáslav, paní Z. S., bytem Vrdy za 
souladu se smlouvou o zřízení služebnosti a v rozsahu dle geometrického plánu kupní cenu ve výši 569 460 Kč. 
č. 2888-85/2015, úplatně ve výši 15 600 Kč + platná sazba DPH.  nedala, dle § 33, odst. 6, zákona č. 111/2006 S., o 

 1) schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování 
pozemku p.č. 1983/3 zapsaného na LV 10001 pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrál- panu P. B., který požádal o ubytování v ubytovacím zařízení - ubytovna Bílý kůň. 
ního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora za účelem  vyslovila souhlas, podle § 27, odst. 5 zákona č. 250/2000 
umístění součástí distribuční soustavy - naspojkování stávajícího kabelu k Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
pozemku p.č. 529 v k.ú. Čáslav pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., úplatně ve předpisů, s přijetím účelově vázaného finančního daru pro městskou nemocni-
výši 1.000 Kč + platná sazba DPH; 2) jako vlastník pozemku p.č. 1983/3 zapsa- ci Čáslav od firmy ČKD Kutná Hora, a. s. ve výši 50.000 Kč, dle důvodové zprávy. 
ného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná  schválila odpisový plán Základní školy Čáslav, Sadová 
Hora na LV 10001 pro obec a katastrální území Čáslav vyslovila souhlas s 1756 na rok 2016, dle předložené žádosti. 
vydáním územního souhlasu ke stavbě - naspojkování stávajícího kabelu ke  vyslovila souhlas s přijetím finančního účelového daru 
stavbě: „Čáslav Staré Město p.č. 529 knn, Město Čáslav" pro Dům dětí a mládeže Čáslav ve výši 19 403 Kč na organizaci 9. ročníku 

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti na celorepublikové taneční amatérské soutěže Čáslavský čtyřlístek, dle důvodové 
pozemku p.č. 1966/6 zapsaného na LV 10001 pro obec a k.ú. Čáslav u Katastrál- zprávy. 
ního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora za účelem  schválila sídlo spolku – Hokejový klub Čáslav, v budově č. 
umístění součástí distribuční soustavy podzemního vedení VN v délce 74 bm, p. 1664 (Velké kabiny, Vodranty) Čáslav, zapsané v Katastru nemovitostí pro 
pro oprávněného z věcného břemene společnost ČEZ Distribuce, a.s., v Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 10001 pro obec a 
souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 16. katastrální území Čáslav. 
7. 2014 a v rozsahu dle geometrického plánu č. 2810-668/2014, úplatně ve výši  schválila podání žádosti o dotaci na akci "Čáslavské 
1 480 Kč + platná sazba DPH slavnosti 2016" ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 

 schválila pronájem pozemků pod vodní nádrží Měděni- 2016 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z 
2 2ce, a to p.č. 2073/2 o výměře 2097 m , p.č. 1653/1 o výměře 210 m , p.č. celkových nákladů projektu. 

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 26. 1. 2016 | Městská rada
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usnesením č. 41/2016 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit toto 2) uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě č. 651/352/2008 o závazku veřejné služby 
usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. /2015 schvaluje: ve veřejné linkové dopravě k zajištění Města Čáslav městskou autobusovou 
 1) uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě č. 651/351/2008 o závazku veřejné služby dopravu mezi Městem Čáslav a Arriva Východní Čechy a.s.
ve veřejné linkové dopravě k zajištěné ostatní dopravní obslužnosti a 

Usnesení městské rady ze dne 1. 2. 2016 | Městská rada



Na začátku každého roku je třeba nejen připravit 
nový rozpočet, ale také zrekapitulovat vývoj a výs-
ledky hospodaření za uplynulé období. Pro město 
Čáslav, jeho obyvatele i vedení, je hodnocení roku 
2015 z tohoto pohledu více než příjemné. Uvede-
nou skutečnost nejlépe dokumentuje zpráva ve-
doucího odboru financí zdejšího městského úřadu 
inženýra Zdeňka Zahradníka, kterou měli na svém 
jednání k dispozici členové městské rady a kde je 
stav dopodrobna popsán.

venému rozpočtu pak činí 16.250.607,89 Kč a je chátrají. Jeden z nabízených bytů je již prodán, o 
tvořen příjmy vyššími o 5.911.036,01 Kč oproti oče- prodeji dalšího se jedná a pokud vše dobře do-
kávané výši a výdaji nižšími o 10.339.571,88 Kč o- padne, přáli bychom si, aby v dohledné době našel 
proti jejich plánované výši.“ svého nového majitele také například objekt bývalé 

Zmiňovanou pozitivní skutečnost komentoval školní jídelny v Masarykově ulici. Také tímto způso-
také starosta města, inženýr Jaromír Strnad, který je bem získané prostředky jistě pomohou dalšímu roz-
s výsledkem hospodaření města samozřejmě spo- voji města,“ uvedl v rozhovoru starosta města, který 
kojen. věří, že také v tomto roce se bude městu dařit co 

„Jak vyplývá z předložené zprávy, město má pro nejlépe.                                                                        
tento rok ve svém rozpočtu, díky přebytku hospo-

 „Rozpočet města na rok 2015 byl ve své prvotní daření roku minulého, o plných šestnáct milionů ko-
podobě schválen jako přebytkový ve výši run více nad úroveň schváleného rozpočtu. Pokud si 
21.270.000 Kč s tím, že z tohoto přebytku budou navíc uvědomíme, že jsme při stanovování rozpočtu 
zaplaceny splátky jistin úvěrů přijatých v předcho- města na rok 2016 vycházeli z předpokladu mož-
zích letech. Rozpočtovými opatřeními č. 1/2015 až ných nižších daňových příjmů (tento rozdíl činí dal-
7/2015 byl rozpočet v průběhu roku upraven na ších pět až šest milionů), dostáváme se na částku, 
schodkový ve výši 6.869.953,30 Kč s tím, že tento převyšující dvacet milionů korun. Ta v tomto roce 
schodek bude uhrazen z přebytku hospodaření z poslouží k bezproblémovému financování zamýšle-
minulých let, který byl do rozpočtu zapojen ve výši   n  ý c  h    in  v estičních akcí - konkrétně mám na mysli 
15.030.207,73 Kč, a dále prostřednictvím úvěru ve další etapu rekonstrukce hotelu Grand, zastřešení 
výši 10.000.000 Kč na výstavbu „Ledové plochy v ledové plochy, ale také rozšíření parkoviště pro o-
Čáslavi“. sobní automobily v Žitenické ulici, rekonstrukci po-

Skutečné příjmy za uplynulý rok 2015 činily vrchu vozovky v ulici Lískové v lokalitě Skála a další 
258.371.148,25 Kč, což představuje 102,34% upra- drobnější projekty. 
veným rozpočtem očekávaných příjmů. Výdaje za „Nerad bych byl příliš optimistický předem, ale 
rok 2015 činily 248.990.493,66 Kč, což představuje zdá se také, že se v tomto roce podaří zrealizovat 
96,01% upraveným rozpočtem předpokládaných delší dobu plánovaný prodej některých budov a by-
výdajů. Rozpočet za rok 2015 tak byl uzavřen s pře- tů, které jsou doposud v majetku města, jež pro ně 
bytkem ve výši 9.380.654,59 Kč. Přebytek vůči upra- nemá adekvátní využití a tyto prostory bez užitku 

zn

vzalo na vědomí usnesením č. 3/2016

usnesením č. 1/2016

usnesením č. 4/2016
vzalo na vědomí

usnesením č. 5 /2015
usnesením č. 2/2016

 rozpočtové opatření č. 7 /2015. Rekapitulace: upravené  schválilo prodej bytové jednotky č. 1305/14 v domě č. p. 
příjmy 252.460,12 tis. Kč, upravené výdaje 259.330,08 tis. Kč, financování plus 1305 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních 5187/368520 na 
6.869,96 tis. Kč. společných částech domu č. p. 1305, č. p. 1306, č. p. 1307, č. p. 1308 a na 

 stanovilo Finančnímu výboru na rok 2016 do plánu pozemcích st. p. č. 1820/1, st. p. č. 1820/2, st. p. č. 1820/5, st. p. č. 1820/6 v k. ú. 
činnosti kontrolu Města Čáslav a příspěvkových organizací a ostatních organi- Čáslav, paní Z. S., bytem Vrdy za kupní cenu ve výši 569.460 Kč. 
zací, jejichž zřizovatelem je město Čáslav, dle důvodové zprávy.  schválilo návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem 

 zprávu Kontrolního výboru o provedených kontrolách za rok Čáslav a obcí Třebonín, dle důvodové zprávy. 
2015.  schválilo: 1) uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě č. 

 schválilo prodej pozemku p. č. 2530/796 - ostatní plocha, 651/351/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištěné 
2o výměře 62 m  zapsaného u KÚ pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti ostatní dopravní obslužnosti a 2) uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě č. 

Kutná Hora pro obec a katastrální území Čáslav na LV č. 10001 pro ČR – Minis- 651/352/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění 
terstvo obrany ČR, sídlo Praha 6, Tychonova 1, za cenu znaleckého posudku Města Čáslav městskou autobusovou dopravu mezi Městem Čáslav a Arriva 
zpracovaného kupujícím, t. j. 22 660 Kč + náklady na realizaci prodeje. Východní Čechy a.s. 

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 1. 2. 2016 | Městské zastupitelstvo

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ČÁSLAVI ZA ROK 2015 SKONČILO S VÝRAZNÝM PŘEBYTKEM

Usnesení městské rady ze dne 1. 2. 2016 | Městská rada

usnesením č. 42/2016 usnesením č. 46/2016

usnesením č. 43/2016 usnesením č. 47/2016

usnesením č. 44/2016

usnesením č. 45/2016

 schválila složení hodnotící komise ustanovené k posou-  schválila zkrácení termínu pro podání přihlášky k 
zení a hodnocení přijatých nabídek v rámci zadávacího řízení na podlimitní záměru města na prodej bytové jednotky č. 1306/15 spolu s podílem ve výši 
veřejnou zakázku „ Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi" tak, jak je uvedeno 6816/368520 na společných částech domu č. p. 1305, 1306, 1307 a 1308 a na 
v důvodové zprávě. Hodnotící komise je zároveň pověřena funkcí komise pro pozemcích st. p. č. 1820/1, st. parc. č. 1820/2, st. parc. č. 1820/5 a st. parc. č. 
otevírání obálek s nabídkami a provedení posouzení kvalifikace. 1820/6 vše v k. ú. Čáslav do 25. 2. 2016. 

 schválila uzavření smlouvy č. 320090074380 mezi  schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého 
Městem Čáslav a RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČ: rozsahu „Stavební úpravy přízemí hotelu Grand - keramické dílny“ byly obeslá-
27295567 na připojení odběrného místa na parcele č. 1622/1 v Čáslavi (zimní ny firmy uvedené v důvodové zprávě. 
stadion). 

 1) schválila jako zhotovitele podlimitní veřejné zakázky 
zadávané v otevřeném řízení „Zastřešení ledové plochy včetně dostavby 
zázemí“ firmu: Ridera Stavební a.s., IČ: 45192464, Dělnická 382/32, 708 00 
Ostrava - Poruba, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, 2) pověři-
la starostu města uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem postupem 
stanoveným v § 82 ZVZ, případně postupem stanoveným v § 111 odst. 5 ZVZ. 

 schválila záměr Města Čáslav na prodej pozemku 
stavební p. č. 344/1 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
katastrálním pracovišti Kutná Hora na listu vlastnictví 10001 pro obec a 
katastrální území Čáslav manž. T. a L. G., bytem Čáslav, za cenu dle znaleckého 
posudku + náklady na realizaci prodeje, z důvodu dorovnání vlastnických 
vztahů dle skutečného stavu. 

Městský úřad Čáslav 
zve všechny občany

na mimořádné zasedání zastupitelstva města,
které se uskuteční v pondělí 

od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla. 
14. března 2016

Součástí programu bude také prezentace projektu
revitalizace zeleně ve městě. 

 

Upozorňujeme občany 
na splatnost 

poplatku „za popelnice“ na rok 2016,
která je 31. března.

Stejný termín platí také 
pro uhrazení 

poplatku ze psů.

Složenky, jejichž prostřednictvím 
je možné poplatky uhradit, 

případně využít uvedené údaje
k zadání příkazu k elektronickému 

převodu peněz,
byly v měsíci únoru dodány 

občanům města do schránek.

Poplatek je možné uhradit také 
v hotovosti přímo

na městském úřadu na Žižkově náměstí. 
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Počet obyvatel 
k 31. 12. 2015

Celkem vč. cizinců z toho

ČR cizinci

10419
10 078 341

muži

ženy

4824

5254

193

148

Počet přihlášených obyvatel 346

Počet odhlášených obyvatel 281

počet přestěhovaných obyvatel v obci 258

Počet narozených dětí 130

Z toho muži   65

Z toho ženy   65

Počet zemřelých obyvatel 133

Z toho muži   71

Z toho ženy   62

Počet 15 letých (v ro. 2015) - 1. OP 100

Počet dětí do 1. tř. ZŠ (6 let) 126

Sňatky   89

Rozvody   52 Počet z toho muži z toho ženy

Svobodní 4104 2238 1866

Ženatí/vdané 3941 1956 1885

Rozvedení 1206   493   713

Ovdovělí   817   133   684

Nejstarší občané k 31. 12. 2015

muž ročník narození 1922 (93 let)

žena ročník narození 1916 (99let)

počet z toho muži z toho ženy

Předproduktivní věk

0 - 18 let celkem 1983 1023   960

0- 6 let   841   414   427

0 - 15 let 1732   885   847

7 - 15 let   891   471     420

7 - 18 let 1142   609    533

16 - 18 let   251    138   113

Produktivní věk  - muži 18 - 63 let, ženy 18 - 60 let

5918 3035 2883

Poproduktivní věk - muži nad 63 let, ženy nad 60 let

2374   869 1505

D
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. 1
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. 2
0
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1996 ...... 10001 2006 .......  9960
1997 ...... 10012 2007 ...... 10124
1998 ...... 10034 2008 ...... 10091
1999 ...... 10007 2009 ...... 10128
2000 ...... 10073 2010 ...... 10137
2001 .......  9845 2011 ...... 10204
2002 .......  9842 2012 ...... 10219
2003 .......  9865 2013 ...... 10232
2004 .......  9847 2014 ...... 10335
2005 ...... 10028 2015 ...... 10419

VÝVOJ POČTU OBYVATEL MĚSTA 
V POSLEDNÍCH DVACETI LETECH

Nejvyššího zaznamenaného počtu obyvatel 
města bylo dosaženo v roce 1930, kdy v Čás-
lavi žilo plných 10637 lidí. Tragické události 
druhé světové války však tento počet v nad-
cházejících letech, jak víme, bohužel výrazně 
snížily. 

NEJVYŠŠÍ POČET OBYVATEL 

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ MĚSTA ČÁSLAVI
Jedním z pravidelně sledovaných ukazatelů, které jas-
ně a zřetelně vypovídají o životě ve městě a jeho vývoji 
v čase, je demografie. Právě díky těmto statistickým ú-
dajům můžeme pozorovat rozvoj (nebo naopak úpa-
dek) měst i menších obcí na základě navyšování či ú-
bytku jejich obyvatel. Sledovány jsou ale také mnohé 
další údaje, jako je počet narozených dětí či lidí, kteří  
zemřeli, evidovány jsou sňatky i rozvody...

pro individuální výstavbu, stejně jako relativně nedáv-
né dokončení několika bytových domů v areálu býva-
lých kasáren Prokopa Holého. Zvláštností je skuteč-
nost, že demografický vývoj na veškeré uvedené 
okolnosti vždy reaguje s určitým malým zpožděním,“ 
zhodnotil situaci ve městě jeho starosta, inženýr Jaro-
mír Strnad s odkazem na tabulku, ukazující změny 
počtu obyvatel města v uplynulých dvaceti letech. In-

„Z demografického vývoje našeho města v uply- ženýr Strnad dále všechny obyvatele Čáslavi ujistil o 
nulém období lze vyčíst sice nikoliv překotný, ale stálý tom, že se vedení města bude i nadále snažit o to, aby 
nárůst počtu jeho obyvatel, přičemž toto číslo již v se zde každému dobře žilo a město bylo pro své obyva-
roce 2007 překročilo magickou hranici deseti tisíc a od tele skutečným domovem a nikoliv pouze místem, kde 
té doby dále stoupá. (Pokles počtu obyvatel v letech bydlí.  
2001 - 2006 byl přitom dán rekonstrukcí zdejšího do- Základní údaje, vztahující se v této souvislosti k 
mova důchodců, kde z důvodu zvýšení komfortu uby- našemu městu, jsou přehledně uvedeny v následují-
tovaných klientů došlo k omezení počtu míst.) cích několika tabulkách. Většina z nich (pokud není u-

Věříme, že k nárůstu počtu obyvatel Čáslavi přispí- vedeno jinak) se vztahuje ke stavu posledního dne ro-
vá také snaha o neustálé zlepšování prostředí pro ži- ku 2015.
vot v našem městě i nabídka nových stavebních parcel zn 
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REKONSTRUKCE GRANDU BUDE V TOMTO ROCE POKRAČOVAT DALŠÍ ETAPOU
Podle slibu, který dalo vedení města v minulém ro-
ce, budou již brzy zahájeny práce na další etapě 
rekonstrukce hotelu Grand na Žižkově náměstí. Za-
tímco v minulém roce se úpravy týkaly společenské-
ho sálu a jeho zázemí, letos přijdou na řadu prostory 
restaurace, která svým hostům poskytuje mimo 
jiné také krásný výhled na historické centrum města 
včetně jeho dominant. Další součásti pro tento rok 
plánované akce je základní stavební příprava na 
obnovení ubytovací části objektu, jež se nachází ve 
třetím nadzemním podlaží budovy. V této souvis-
losti je třeba připomenout, že činnosti, spojené s ú-
pravami přízemí objektu, neprobíhají v režii města, 
ale budoucího nájemce a provozovatele obchod-
ních prostor. 

vítězem výběrového ří-
zení jako s dodavatelem 
rekonstrukčních prací 
ještě před koncem mě-
síce března. Takový pos-
tup by zaručil včasné za-
hájení prací a následně 
také jejich dokončení v 
plánovaném termínu, 
tedy samozřejmě v tom-
to roce ještě před zahá-
jením společenské sezó-
ny,“ konstatoval starosta 
města, inženýr Jaromír 
Strnad. Ten v této sou-

„V únoru bylo vyhlášeno výběrové řízení a vislosti předem požádal 
zájemci o tuto zakázku tak mohli posílat svoje na- občany města o jistou 
bídky. Ty budou posouzeny a samozřejmě také po- shovívavost a pochope-
běží veškeré zákonné lhůty pro možnost odvolání se ní pro nutné omezení provozu parkoviště v blízkosti novotou zářící budova, která rozhodně nebude ka-
proti výsledku řízení a tak dále. Doufáme ale, že ne- budovy na dobu nezbytnou k provedení některých zit vzhled historického jádra města a navíc poskytne 
dojde k žádným problémům a my - tedy město, jako rekonstrukčních prací, jež se dotknou například ve svém interiéru další možnost příjemného trávení 
zadavatel akce - budeme moci podepsat smlouvu s fasády objektu. Odměnou bude ještě v tomto roce volného času a setkávání ve společnosti přátel.     zn

Vedení města ve snaze přiblížit dění v Čáslavi co 
nejširší veřejnosti rozhodlo k 1. lednu tohoto 
roku o změně v distribuci Čáslavských novin, 
které mají být nově dodávány zdarma do všech 
domácností ve městě. Stejný postup ostatně volí 
většina měst v republice. 

Nečekané problémy však bohužel vznikly 
vinou nekvalitně odvedené práce České 
distribuční společnosti, a.s., které byl roznos 
novin svěřen. Ačkoliv byla po nepříjemných 
zkušenostech s roznosem lednových novin 
řešena reklamace, ani únorové vydání nebylo 
dodáno v kvalitě, kterou město požaduje - tedy 
skutečně do každé domácnosti. 

„Situaci jsme opět velmi důrazně řešili. 
Distribuční společnost dostala jednoznačně na 
vědomí, že pokud nedojde k okamžité nápravě, 
bude březnové číslo Čáslavských novin tím 
posledním, které jí bude svěřeno. V opačném 
případě bychom ihned oslovili jinou firmu, která 
by dodávku novin zajistila podle našich představ,“ 
komentoval vzniklou situaci starosta města, 
inženýr Jaromír Strnad, který je současným 
stavem samozřejmě velmi rozhořčen, ale věří, že 
se vše již brzy vyřeší ke spokojenosti obyvatel 
města. 

Vedení města děkuje všem za trpělivost.              

DISTRIBUCE 
ČÁSLAVSKÝCH NOVIN

Také pro tento rok byla vedením města schválena 
dotace pro společnost Arriva Východní Čechy, a.s. 
na zajištění dopravní obslužnosti jak v rámci 
příměstské, tak i městské hromadné autobusové 
dopravy.  

„Finanční příspěvek byl stejně jako v minulých 
letech stanoven ve výši, která koresponduje se 
sumou, vyměřenou jako nájemné za pozemek, 
využívaný společností pro autobusové nádraží,“ 
vysvětlil starosta Čáslavi s ujištěním, že vedení 
města vždy podpoří odpovídající dopravní obsluž-
nost pro zdejší obyvatele.                                                zn

PŘÍSPĚVEK SPOLEČNOSTI 
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a.s.

LEDOVÁ PLOCHA SLOUŽÍ SPORTU I ZÁBAVĚ
Nová čáslavská ledová plocha slouží veřejnosti již 
od prosince minulého roku - prozatím ve svojí ne-
kryté podobě. V průběhu minulých měsíců si tak již 
místní zájemci na možnost jejího využívání zvykli a 
podle zájmu, se kterým se zdejší bruslení setkává, 
jde o příležitost, která ve městě skutečně chyběla. 

„Jsme rádi, že je ledová plocha tak hojně vy-
užívána a zároveň bych rád připomněl, že ihned po 
ukončení letošní bruslařské sezóny, tedy již v měsíci 
březnu, budou zahájeny práce na dokončení celé 
plánované stavby zimního stadionu, tedy na zastře-
šení současné plochy,“ připomněl při této příleži-

V polovině února se nové sportoviště navíc tosti inženýr Jaromír Strnad. Podle jeho vyjádření 
proměnilo v dějiště skutečně vydařeného Karneva- by se měli zdejší hokejisté i rekreační bruslaři doč-
lu na ledě, který - také díky krásnému slunečnému kat otevření dokončené-
počasí - přilákal desítky dětí se svými rodiči. O fan- ho nového zastřešeného 
tazii při tvorbě masek nebyla nouze, a tak ačkoliv zimního stadionu včetně 
nakonec došlo i na vyhlašování vítěze právě v této potřebného zázemí ještě 
kategorii, bylo jen velmi těžké vybrat pouze tři v tomto kalendářním 
nejlepší. (fotogalerie na www.meucaslav.cz) roce.            zn

VÝSTAVNÍ SÍŇ JE PO ÚPRAVĚ OPĚT V PROVOZU
Loňská havárie vodovodního potrubí v prostorách 
zázemí výstavní síně městského muzea na Žižkově 
náměstí si přes veškerou snahu o likvidaci škod bez 
přerušení provozu nakonec uzavření síně na určitou 
dobu vyžádala. Dnes je však již vše v pořádku. 

takže většina nutných nákladů byla pokryta právě z 
pojistného plnění. 

Ke znovuotevření výstavní síně došlo již v únoru 
a v první expozici, nazvané Svět a Světlo, byla před-
stavena díla výtvarníka Alexandra Iljuščenka. V 

„Po havárii, která způsobila zalití podlahy výs- březnu, konkrétně 7. 3., potom tuto výstavu vy-
tavní síně vodou, bylo třeba vyměnit celoplošný zá- střídá svojí vernisáží přehlídka prací místního výt-
těžový koberec a také opravit část omítky, která by- varníka pana Františka Tesaře. Výstava k jeho život-
la vlhkostí postižena,“ vysvětlila ředitelka Městské- nímu jubileu potrvá až do 3. dubna. 31. března bu-
ho muzea a knihovny Čáslav, paní Soňa Dedíková. Ta dou mít navíc zájemci možnost zúčastnit se besedy 
dále připomněla, že se jednalo o pojistnou událost, s autorem vystavovaných prací.                                 zn

stránka 6 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 3/2016  



PŘÍPRAVA PROJEKTU REVITALIZACE ZELENĚ VE MĚSTĚ 
BĚŽÍ NA PLNÉ OBRÁTKY
Obnova zeleně ve městě a zvláště v některých jeho 
lokalitách, je ožehavým tématem již po několik let. 
Vedení Čáslavi se proto několikrát snažilo získat na 
realizaci tohoto záměru finanční příspěvek formou 
dotace ze zdrojů EU, avšak prozatím bezvýsledně. 
Snaha o úspěšné završení několikaletého snažení 
ale neustává, a proto je již nyní k dispozici zpracova-
ný celkový projekt, který poslouží jako podklad pro 
další žádost v rámci předpokládané výzvy, jež by 
měla být k dispozici v dubnu tohoto roku. 

Navržená podoba obnovy zeleně v Čáslavi bude 
představena zastupitelům města na jejich mimo-
řádném zasedání, které se uskuteční v pondělí 14. 
března od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova 
divadla. Jedná se o veřejnou schůzi, na kterou jsou 
srdečně zváni také všichni zájemci o bližší informace 
k připravované proměně města, respektive jeho 
jednotlivých lokalit.                                                  

a finanční prostředky bu-
dou přislíbeny, však ve-
dení města dostane pod-
le současných odhadů, 
vycházejících z předcho-
zích zkušeností, až ve 
druhé polovině tohoto-
roku. 

„Převážná část zá-
měru by tedy byla reali-

„Péče o zeleň ve městě se samozřejmě z velké zována v příštím roce,“ 
části skládá z úpravy a údržby stávajícího stavu uvedla inženýrka Chren-
intravilánu města - parků, areálů sídlišť, ale i náměs- ková s tím, že ale základ 
tí, ulic a dalších veřejných ploch. V určité době ale celé akce, tedy projekt, 
nastane stav, kdy taková běžná údržba již neposta- je již prakticky zcela zpra-
čuje a je třeba podniknout razantnější zásah, který cován. V minulém roce byl také proveden podrobný Plánovaná revitalizace zeleně se týká oblastí: 
povede mimo jiné také k výraznější proměně něk- dendrologický průzkum, který odhalil nejproble- sportovní areál Vodranty
terých míst. Samozřejmě je třeba počítat s tím, že matičtější místa. Jeho výsledkem je také seznam lesopark Vodranty
práce s rostlinami (a zvlášť v případě dřevin) je po- dřevin, které již svým zdravotním stavem nevyho- park na Valech
věstným během na dlouhou trať a tak i při obnově vují požadavkům na městskou zeleň, kde je jedním z park na Novém městě (u zemědělské školy)
zelených prostranství ve městě je třeba přemýšlet důležitých kritérií také bezpečnost občanů. Již v náměstí Jana Žižky z Trocnova
nad tím, že se definitivní podoba revitalizace pro- nejbližší době tedy dojde k odstranění takto Komenského náměstí
jeví až za několik let, kdy vysazené stromy dorostou označených stromů. sídliště Žitenická
do své plné a definitivní výšky, keře se rozkošatí a „Je pravdou, že bude třeba nyní některé stromy městský hřbitov
půdopokryvné rostliny se zapojí do rovnoměrného pokácet, rozhodně se ale nejedná o desítky kusů. třešňovka (v sousedství hřbitova)
porostu,“ zdůraznil starosta města, inženýr Jaromír Většina z takto označených kusů se nachází v leso- stromořadí Filipovská
Strnad.      parku Vodranty, dále se jedná o jeden smrk v Jení- stromořadí Tyršova

„Městský úřad v minulém roce navázal spolu- kovské ulici, klen ve staré části zdejšího hřbitova či zeleň ulice Jeníkovská
práci s dendrologem inženýrem Václavem Bažan- dvě třešně v jeho blízkosti,“ ujistil magistr Petr Vo-
tem, Ph.D., pedagogem lesnické a dřevařské fakulty bořil z odboru životního prostředí městského úřa-
České zemědělské univerzity v Praze, který je mimo du. 
jiné autorem nedávno provedené úspěšné promě- Z podkladů, které jsou k dispozici, vyplývá, že se 
ny areálu zámecké zahrady ve Zruči nad Sázavou,“ projekt v tuto chvíli zaměřuje na dvanáct částí měs-
sdělila k tomuto tématu vedoucí odboru správy ta, které se buď nejvíce dotýkají života jeho obyva-
majetku města inženýrka Dana Chrenková, která tel, plní funkci rekreační nebo jsou po stránce 
věří, že právě ve spolupráci s uvedeným odborní- kvality zeleně ve špatném stavu. Veškeré plánované 
kem bude možné v tomto roce podat úspěšnou žá- zásahy přitom vycházejí, jak bylo zmíněno, z důk-
dost o dotaci. Informaci, zda byla žádost schválena ladného odborného průzkumu.  zn

Proměna budovy hotelu Grand přinese nové 
prostory také pro místní dům dětí a mládeže. 
Konkrétně se bude jednat o novu keramickou dílnu, 
která poskytne zázemí nejen samotnému kroužku 
keramiky, ale také pro mnohé další zajímavé akce.

„Nová keramická dílna bude samozřejmě 
sloužit pro děti, které docházejí přímo do kroužků 
keramiky různých úrovní - od začátečníků, přes 
pokročilé až po nadané děti, ale i její další využití 
bude bohaté. Zmínit můžeme například pořádané 
jednorázové akce, kurzy a tak podobně,“ nastínila 
možnosti využití nových prostor ředitelka 
čáslavského domu dětí a mládeže, paní Bc. Iva 
Hýblová. 

„Je třeba zmínit, že rekonstrukcí nevznikne jen 
jedna místnost jako keramická dílna. Počítá se s 
vybudováním veškerého potřebného zázemí jak po 
technické stránce fungování dílny - tedy nejen 
prostor pro práci dětí, ale také výpalovny, která 
bude nyní v oddělené místnosti, pracovny 
pedagogů či úklidové místnosti, tak i po stránce 
odpovídajícího zázemí pro děti (sociální zařízení, 
šatny...),“ doplnila dále paní Iva Hýblová, která 

NOVÁ KERAMICKÁ DÍLNA 
PRO KROUŽKY DDM

NOVÝ „VÍTACÍ OBJEKT“ PŘIBYL V PRAŽSKÉ ULICI

podotkla, že v současnosti využívaná místnost v bu-
dově DDM rozhodně není pro tyto účely ideální.  

Zadavatelem prací bude Město Čáslav, jako zři-
zovatel domu dětí a mládeže, který je jeho přís-
pěvkovou organizací. Nová keramická dílna bude 
dětem sloužit již od počátku příštího školního roku. 

„Prostory, které v současné době pro tyto účely 
využíváme přímo v DDM následně proměníme na 
místnost pro tvořivý klub nebo společenskou míst-
nost, kde budou moci děti čekat například před za-
hájením jednotlivých kroužků,“ nastínila nakonec 
ředitelka DDM budoucí využití současné keramické 
dílny.                                                                            zn

Tak zvané „vítací objekty“ označují dnes již běžně 
vstupy do měst na různých místech republiky. Ne-
jedná se však o oficiální označení hranice katastru 
města, jako je tomu u právoplatných dopravních 
značek. 

prodejny Kauflandu. 
Autory nově instalovaného prvku jsou - jako v 

minulém případě - výtvarník František Tesař a 
umělecký kovář Ladislav Horák. Třetí z autorů 
prvního vítacího objektu, Ing. arch Zdeněk Jirout, se 

Stylizovaná silueta města, umístěná v současné realizace tohoto navazujícího projektu již bohužel 
době na okraji Čáslavi při vjezdu do města ze směru účastnit nemohl. Zemřel v roce 2014. 
od Kalabousku, je již druhým takovým objektem, Umístění vítacích objektů není jednoduchou 
které město umístilo na své hranici. První vítací záležitostí. Je třeba vyhovujícím způsobem skloubit 
objekt mohou lidé již téměř dva roky vídat poblíž podmínky vlastníka pozemku, Policie České 

republiky, která dohlíží na bezpečnost silničního 
provozu, s mnoha dalšími aspekty. Nakonec se vše 
podařilo, a tak...ČÁSLAV VÁS VÍTÁ.                            zn
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Velitel vzdušných sil Sever oatlantické aliance 
generál Frank Gorenc v těchto dnech cestuje po 
Evropě a navštěvuje členské země NATO. Nevyne-
chal ani Českou republiku, kde jednal s představiteli 
ministerstva obrany a armády. Na letecké základně 
v Čáslavi se pak setkal s piloty, kteří drží ostrou 
hotovost v rámci aliančního systému NATINAMDS a 
jimž ze své funkce velí.

4 1859 není totiž jen velitelem vzdušných sil NATO, ale také 
velitelem amerických vzdušných sil pro Evropu.

Generál Gorenc poté pokračoval v odpoledních 
hodinách na 21. základnu taktického letectva v 
Čáslavi. Nejdříve se v rámci prezentace seznámil se 
strukturou a úkoly základny a následně mu byla 
představena samotná čáslavská základna. Generál 
Gorenc v doprovodu velitele Vzdušných sil AČR 

Dvoudenní návštěvu ČR zahájil generál Frank brigádního generála Libora Štefánika a velitele 
Gorenc v úterý 26. ledna. V budově ministerstva čáslavské základny plukovníka Petra Hromka zavítal 
obrany ho přijal náměstek ministra pro řízení sekce například i do budovy ostré hotovosti, kde se setkal 
obranné politiky a strategie MO Jakub Landovský. se „svými“ piloty, kteří jsou při držení ostré hoto-
Následovalo jednání na Generálním štábu AČR, kde vosti v rámci aliančního systému NATINAMDS v 
se pracovní schůzky zúčastnili vrcholní představite- podřízenosti Společného mnohonárodnostního 
lé velení armády. „Jsem velice rád, že spolupráce střediska velení a řízení v německém Uedemu 
mezi naší armádou a vzdušnými silami Spojených spadající pod velení generála Gorence. „Jsem hrdý, 
států amerických je na nadstandardní úrovni, což je že mohu s vámi sloužit v rámci NATO,“ napsal 
vidět například na každoročním cvičení Ample generál Gorenc do pamětní knihy základny v závěru 
Strike,“ podotkl náčelník Generálního štábu své návštěvy.
generálporučík Josef Bečvář. Generál Frank Gorenc TZ 21. zTL Čáslav

S
SUUBBMMIITT  TTOO  GTW

OO
ITGTE

LE
R PLUS

VELITEL VZDUŠNÝCH SIL NATO JEDNAL V PRAZE A ČÁSLAVI
SUBMIT TO FACEBOOK

V Čáslavi bude i v příštím školním roce sedm 
prvních tříd. Informovala o tom vedoucí odboru 
školství, kultury a památkové péče zdejšího měst-
ského úřadu, paní Bc. Jiřina Kožená.  

„Podle výsledků letošního zápisu dětí do 
prvních tříd základní školy, který proběhl v pátek 22. 
a v sobotu 23. ledna ve všech třech čáslavských 
školách, v tuto chvíli počítáme s tím, že by v září 
tohoto roku mělo do lavic prvně usednout celkem 
158 dětí. K zápisu se dostavilo dokonce o devate-
náct dětí více, právě tento počet budoucích prvňáč-
ků však nastoupí do školy kvůli odkladu o rok 
později, tedy až v září roku 2017,“ uvedla. Z výše u-
vedeného celkového počtu bude 66 dětí docházet 
na základní školu v Sadové ulici, rovná padesátka z 
nich pak zamíří do lavic školy v Masarykově ulici a 
čtyřicet dva prvňáků budou jejich úvodními kroky 
na cestě za vzděláním provázet učitelky ze základní 
školy na Žižkově náměstí.“ konstatovala.

V základních školách na Žižkově náměstí a v Ma-
sarykově ulici budou v následujícím školním roce o-
tevřeny dvě první třídy, základní škola v Sadové ulici 
již nyní začíná připravovat podmínky pro celé tři tří-
dy nejmladších školáků.  

„Musím připomenout, že se prozatím jedná o 
počty, opírající se o údaje ze zápisu. Je samozřejmé, 
že se konečný stav na jednotlivých školách může do 
začátku školního roku mírně změnit - například z 
důvodu stěhování některých rodin či naopak pří-
chodu nových žáků,“ upozornila dále paní Jiřina Ko-
žená.                                                                            zn

PRVNÍ TŘÍDY V ZÁŘÍ 
PŘIVÍTAJÍ 158 ŽÁKŮ S projektem revitalizace Hrádku Vlastní kulturní program do 18. 

a otevřením venkovní  informač- hodiny pak zajistí hudební 
ně- edukativní expozice přišli skupina Krless a skupiny historic-
členové Muzejního a vlastivěd- kého šermu Thorwald sons, Mor z 
ného spolku „Včela Čáslavská“ již Hor Kutných a Železní páni.  
v roce 2014. Pro tuto myšlenku Vyvrcholením celé akce se stane 
se podařilo získat i Město Čáslav, bitva, ve které se odehraje příběh 
které přislíbilo zajistit její Langobardského prstenu. Na své 
financování.  Přípravy expozice si přijdou i děti, které se budou 
po odborné stránce se ujal moci do doby dávno minulé 
místostarosta Včely Čáslavské přenést hrami, které pro ně 
dr. Filip Velímský. Ve spolupráci s budou připraveny.  
veřejností, především členy Hrádecká expozice  nejen přinese 
oddílu juda, byla lokalita v netradiční formou poučení široké 
loňském roce vymýcena a veřejnosti , ale nabídne i prostor 
zpřístupněna vybudováním štěrkové pěšiny. Zbývá pro rozšíření výuky regionálních dějin ve školách.
již jen zabudovat panely a umístit lavičky. Expozice Občerstvení  bude zajištěno. Vstup zdarma.
bude slavnostně otevřena v neděli 20. března 2016 Přijďte se pobavit a zároveň i poučit v neděli 20. 
v 15 hodin. Program zahájí dr. Filip Velímský , který března na čáslavský Hrádek!
krátce představí expozici a jednotlivé panely Přístup je od parkoviště před sportovním areálem 
obsahující nejen informace o historii Hrádku, ale i Vodranty u Podměstského rybníka.
zajímavé interaktivní prvky pro dětské návštěvníky. PhDr. Drahomíra Nováková

OSLAVY JARNÍ ROVNODENNOSTI NA HRÁDKU

Bohatá tombola
Těšíme se na Vás

Sbor dobrovolných hasičů 
Schořov 

Vás zve na

Jarní tancovačku

26. března
 

od 20 hodin

K tanci a poslechu 
Vám zahraje kapela 

ROSA

městskému rybníku. Dne 23. 3. od 10 hodin nabízí-
me pořad Pohádka o strašidelném nádraží v Dusíko-
vě divadle. Od 24. do 28. 3. bude RC zavřeno - veli-V únoru jsme pořádali maškarní karneval na téma 
konoční prázdniny. Každou středu a pátek od 9 - 10 Ledové království. Všichni se tohoto nesnadného ú-
hodin bude probíhat „Hůlkování aneb chůze pro kolu zhostili výborně. Nouze nebyla ani o další po-
zdraví“. Při této aktivitě je možnost hlídání dětí. hádkové bytosti. Velký dík patří všem sponzorům, 
Bližší informace v RC. Všechny další aktuální infor-kteří přispěli. Jsme velmi rádi, že máme ve svém o-
mace o nabídce akcí a služeb Rodinného centra kolí takové lidi, kteří se snaží pro ty malé něčím při-
Kopretina se dozvíte pří-mo v centru na adrese: spět. 
Kostelní nám. 186, Čáslav; telefonní číslo 327 323 Na měsíc březen máme kromě pravidelných 
327; . Těšíme se na vás!denních programů připravené různé aktivity nejen 

 pro maminky a jejich miminka, ale také pro před-
školáky a školáky: Ve středu 2. 3. od 9 hodin proběh-
ne setkání s nutriční terapeutkou paní Mátlovou. 
Dne 16. 3. od 9 do 11 hodin pořádá Vladimíra Čer-
vinková, studentka druhého ročníku dálkové formy 
studia na Soukromé vyšší odborné škole sociální, 
o.p.s. v Jihlavě ve spolupráci s Rodinným centrem 
Kopretina, v prostorách centra na Kostelním ná-
městí v Čáslavi projekt „Loučení se zimou“. Na akci 
se rodiče a jejich děti budou podílet na výrobě paní 
Zimy Moreny, kterou za doprovodu lidových písni-
ček, říkadel a nástrojů vynesou k místnímu Pod-

www.kh.charita.cz
Terezie Tichá, DiS.

INFORMACE Z RC KOPRETINA
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Stále častěji se objevují situace, kdy si člověk zajistí 
služby řemeslníka, poskytne mu zálohu či celou 
odměnu, avšak nedočká se očekávaného výsledku, 
jelikož řemeslník s pracemi nezačne či je nedokončí. 
Jak takovým situacím předcházet a případně se jim 
bránit?

Na úvod je třeba konstatovat, že donutit nepoc-
tivého řemeslníka provést slíbené práce nebo dos-
tat zpět poskytnuté peníze, je více než složité. Proto 
je třeba být ostražitý hned od začátku a vybrat si 
klidně dražšího, ale prověřeného řemeslníka, což 
jistě zmírní uvedená rizika. 

Vhodné je také uzavřít písemnou smlouvu s 
přesně zachyceným rozsahem prací a slíbenou od-
měnou. Pakliže nebude chtít druhá strana na toto 
přistoupit či alespoň vystavit potvrzení o tom, že 
například převzala obuv k opravě, je třeba zpozor-
nět. Pouze ústní dohoda, bez jakéhokoli důkazu, 
bude v případě sporu velkým problémem. 

Je nutné ohlídat i způsob úhrady peněz za práci. 
Není standardní, pokud řemeslník žádá celou od-
měnu před zahájením prací. Naopak požadavek zá-
lohy je jev zcela běžný. Přesto lze doporučit složit 
zálohu jen skutečně nezbytnou, nikoli nedůvodně 
vysokou. Jakmile dojde k úhradě byť jen části od-
měny, měli byste požadovat kvitanci, kterou řeme-
slník potvrdí přijetí peněz. Nebude-li vydána kvi-
tance, měl by mít k dispozici alespoň nějaký hod-
nověrný důkaz o zaplacení (například svědek).

Nedodrží-li řemeslník dohodu, avšak zinkasuje 
peníze, mnohdy se člověk obrátí na policii. Jednání 
řemeslníka sice může naplnit znaky podvodu, nic-
méně policie povětšinou jen těžko prokáže úmysl 
spáchat podvod a celou věc odloží. Jediné východis-
ko tak představuje žaloba k soudu. 

Byla-li zaplacena odměna a řemeslník neprove-
de slíbené práce, je vhodné odstoupit od smlouvy a 
podat žalobu na zaplacení. V soudním řízení žalob-
ce narazí, nebude-li schopen soudu prokázat ani u-
zavření smlouvy ani zaplacení peněz řemeslníkovi. 
Pokud uspěje, je mnohdy nemile překvapen neutě-
šenou majetkovou situací dlužníka, jelikož v násled-
né exekuci pro jeho nemajetnost nevymůže nic či 
jen zlomek toho, co mu bylo soudem přiznáno. Ne-
poctivý „obchodník“ totiž většinou podobný pos-
tup volil vícekrát a již nemá exekučně postižitelný 
majetek. 

Z uvedeného plyne, že správný výběr řemeslní-
ka (obchodního partnera obecně) je tím vůbec nej-
důležitějším. Pokud při něm člověk nejedná uváže-
ně, může pár set korun ušetřených na začátku stát v 
konečném výsledku mnohem více.

Připravili:  čech/partners, advokátní kancelář 
pobočka Čáslav, 

JUDr. Ondřej Čech, Ph. D., advokát,
Mgr. Tomáš Flögel

Od lednového vydání ročníku 2016 jsou Čáslavské noviny z rozhodnutí poštovné ve výši 165 Kč za rok. Noviny jsou bezplatně k vyzvednutí také v 
vedení města distribuovány do čáslavských domácností zdarma. Pro čtenáře, Informačním centru. Podrobnější informace je možné získat na tel. čísle 327 
kteří si v minulosti ČN předpláceli, tak tato nutnost odpadá. Mimočáslavští 300 228 nebo prostřednictvím e-mailu: noviny@meucaslav.cz, případně 
zájemci o Čáslavské noviny nově neplatí předplatné, je ale třeba uhradit přímo v redakci na adrese Žižkovo nám. 1 (budova radnice), Čáslav. 
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POZOR NA NEPOCTIVCE(!)

Společnost 
Čáslavská servisní, s.r.o. 

nabízí služby 
malého multifunkčního 
nákladního automobilu 

- vhodné např. k odvozu materiálu 
ze zahrad, stěhování drobnějšího 

nábytku apod.

 Bližší informace lze získat na tel. 
č. 327 312 042 

- Ing. Jana Hamplová 

Ke sportu je možné využít nejrůznější místa a 
lokality. Od špičkově vybavených posiloven a 
speciálně vybudovaných areálů až po to nejpřiroze-
nější prostředí - tedy přírodu. Právě na sport v 

takovýchto podmínkách a při vynaložení 
co nejmenších nákladů se zaměřuje 

projekt Mattoni FreeRun, jehož 
součástí se stane Čáslav. 

V projektu FreeRun je hlavním bodem jednodu-
chá bezproblémová dostupnost sportu, konkrétně 
rekreačního běhání, pro každého zájemce. K tomu 
mají napomoci bezpečné trasy, vedoucí lesem, 
parkem, loukou, polem či jinými krajinnými prvky, 
které budou vyznačeny v jednoduché aplikaci, jež 
poskytne každému zájemci okamžitou informaci o 
nejbližší či zajímavé možnosti sportovního vyžití. V 
místě startu každé trasy je umístěn stojan s mapou, 
která průběh trasy popisuje. Uvedená aplikace 
zároveň soutěživějším sportovcům nabídne mnohé 
možnosti porovnávání svých vlastních výkonů s časy 
ostatních běžců, ale také sledování vlastních 
postupných pokroků.                                                 

„FreeRun je novým projektem a cílem je navýšit 
běžecké komunity, přilákat více lidí k běhání po celé 
České republice a podpořit tak aktivní životní styl. 
Všechny trasy budou ve spolupráci s portálem 
mapy.cz nahrány v mobilní aplikaci. Každý z běžců, 
který bude mít aplikaci zdarma staženou a navštíví 
běžecký okruh bude moci využívat mnoho funkcí, 
kterými jsou například měření času, porovnání s 
předchozími běhy, srovnání s dalšími běžci, běžecký 
žebříček a podobně.

Mezi hlavní přednosti a přínosy patří podpora 
zdravého životního stylu a rozšíření nabídky 
možností trávení volného času,“ uvádí kromě jiného 
zpráva, kterou od realizátorů projektu obdrželo 
vedení města spolu se žádostí o povolení umístění 
informační tabule do areálu ve Vodrantech. Rada 
města tuto žádost schválila. 

zn

FREERUN V ČÁSLAVI

ŽÁKEM ZŠ ČÁSLAV – NÁMĚSTÍ „NANEČISTO“
ZŠ Čáslav - náměstí nabízí žákům pátých ročníků 
základních škol stát se na jeden den žákem školy 
„nanečisto“. 

dovednosti. Obrovskou radost nám potom přinášejí 
výsledky jejich práce. 

Každým rokem se naši žáci umísťují na předních 
V čem tato akce spočívá, jaký je její účel? příčkách olympiád v českém jazyce či recitačních a 
Žák končící pátý ročník má nové možnosti roz- literárních soutěžích. Vlnu motivace ke čtení přines-

hodnout se, kde bude pokračovat ve svém dalším la například celostátní soutěž Souboj čtenářů, která 
vzdělávání. Proto bychom těmto dětem rádi nabídli žáky 6. ročníků velmi zaujala a mimo to obohatila 
jeden den, v němž se stanou nanečisto a nezávazně krásnými tituly naši knihovnu v centru čtenářských 
žákem budoucí 6. třídy, do níž by v příštím školním dovedností. 
roce mohli nastoupit. Na své si přijdou i ti, kteří mezi své oblíbené 

Čekají je čtyři vyučovací hodiny strávené s na- předměty řadí matematiku, fyziku či přírodní vědy. 
šimi učiteli a také s kolektivem, se kterým by v dal- Učebny těchto předmětů jsou bohatě vybaveny vy-
ších letech sdíleli každý školní den.  učovací technikou a moderními pomůckami.  Naši 

A co naše škola chce budoucím šesťákům na- nejpilnější žáci i v přírodovědných předmětech po-
bídnout? Náš vzdělávací program se jmenuje „Po- dávají výborné výkony na soutěžích.
daná ruka“ a klade velký důraz na humanitní před-  Akce „Žákem nanečisto“ proběhne dne 18. 3. 
měty, češtinu a jazyky cizí (angličtinu, němčinu, ruš- 2016 od 7:50 do 12:00. Prosíme případné zájemce, 
tinu). Snažíme se každého naučit mít rád svůj ma- aby se přihlásili emailem (skola@zscaslav.cz) či tele-
teřský jazyk, s chutí číst hodnotnou literaturu, bez fonicky na číslo 327313015. 
obav vystoupit na veřejnosti a podle potřeb se do- Přihlášení je důležité 
mluvit cizími jazyky. pro zajištění pracovních 

Tyto ideální cíle rozvoje žáků v oblasti komuni- míst v učebnách a pro pří-
kace, podporujeme běžnou výukou v moderně vy- pravu pomůcek.
bavených učebnách, ale také v rámci volitelných Na setkání se těší  
předmětů. Žáci si zde volbou dalších hodin českého, všichni učitelé i vedení 
anglického, německého jazyka, dramatické výchovy základní školy na Žižkově 
nebo dějepisu mohou individuálně rozvíjet své náměstí.                       PH



Důležitá telefonní čísla

Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

BEZMOCNÁ ŽENA PO PÁDU NEDOKÁZALA VSTÁT

PROBLEMATICKÉ RODINNÉ VZTAHY

NEZODPOVĚDNÝ ŘIDIČ 

 Městská policie Čáslav dostala 
4. února v 8:40 oznámení, že za zamčenými dveřmi bytu v jedné z čáslavských 
ulic leží žena, volající o pomoc. Policie okamžitě vyrazila na místo. Dvaaosmde-
sátiletá žena byla schopná komunikace, ale nedokázala se po pádu zvednout. 
Sdělila, že okolo půlnoci upadla a nemá sílu postavit se na nohy a otevřít. Dále 
uvedla, že byt je zamčený a klíče nechala v zámku. 

Neprodleně byla na místo přivolána rychlá záchranná služba a hasičský zá-
chranný sbor, jehož členové dveře otevřeli. Ženy se ujali zdravotníci a převezli ji 
do městské nemocnice. Na místo se dostavil syn dotyčné, který se postaral o 
zabezpečení bytu a vydal se za matkou do nemocnice.

 Další z mnoha oznámení, týkajících se ro-
dinných neshod, zaměstnalo čáslavské strážníky v momentě, kdy dostali hláše-
ní od muže, u kterého se zdržovala jeho sousedka. Ta se bála jít do svého bytu, 
protože v něm byl její syn, který jí fyzicky napadl. Po příjezdu na místo, žena po-
žádala hlídku o doprovod do bytu. Syn jí údajně tentýž den fyzicky napadl a po 
pádu na zem do ní kopal. Vyděšená žena na sobě neměla viditelné známky po 
napadení a lékařské ošetření odmítla.

Po příchodu do bytu začala hádka. Muž řekl, že matku nenapadl, ale rozčíli-
lo ho, že požívá alkohol, ačkoliv již byla na protialkoholní léčbě. Na zemi ležely 
prázdné lahve od alkoholu, které muž pravděpodobně našel ve skříni. Matka 
odpověděla, že mu do toho nic není, a přála si, aby vrátil klíče od bytu, její ob-
čanský průkaz a okamžitě odešel z bytu. Podezřelý odpověděl, že její věci nemá 
a po výzvě strážníka byt opustil.

Další z nezodpovědných řidičů neunikl pozorné měst-
ské policii, která si na kamerovém sytému všimla muže, zjevně v podnapilém 
stavu, jak vychází z jednoho z čáslavských barů a usedá za volant osobního mo-
torového vozidla. 

Hlídka zastavila vozidlo v ulici Masarykova. Z řidiče byl zřetelně cítit alkohol. 
Po prohlédnutí dokladů bylo tedy přistoupeno k dechové zkoušce, jejíž výsle-
dek ukazoval 1, 80 promile. Po osmi minutách byl výsledek druhého testu 1,96 
promile alkoholu. Případ si převzalo Obvodní oddělení Policie ČR k dořešení.
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Policisté z 
okresu Kutná Hora hledají kolegy do služebního poměru na služební místa na 
obvodních odděleních a dopravním inspektorátu. Kromě stabilního zaměstná-
ní a garantovaného hmotného zabezpečení dále nabízíme: 
· 6 týdnů dovolené
· bezúročné půjčky 
· příspěvky na penzijní a životní pojištění
· kariérní postup
· možnost studia na Policejní akademii ČR a jiných školách při zaměstnání
· studium jazyků
· ozdravné pobyty
· za dlouholetou službu odchodné i doživotní rentu.

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

Přijímací řízení obvykle trvá 3 měsíce. V průběhu řízení jako uchazeč absol-
vujete psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, zdravotní prohlíd-
ku a další personální řízení. Po úspěšném splnění všech prověrek jste přijati do 
služebního poměru na dobu určitou v trvání 3 let. V prvním roce nastoupíte do 
„policejní školy“, kde absolvujete základní odbornou přípravu, která trvá cel-
kem 12 měsíců, z čehož první měsíc se budete jako noví policisté učit manipulo-
vat se zbraní, poté následuje půlroční teoretická část a následně pětiměsíční 
praxe. Během této doby se policisté 3 měsíce zaučují na útvaru a2 měsíce tré-
nují reálné modelové situace. Již na škole pobíráte služební příjem téměř 
17.000 Kč. a jste zařazeni do 2. platové třídy. Po ukončení základní odborné pří-
pravy automaticky přecházíte do 3. platové třídy s vyšším platem. Policistou se 
služebním poměrem na dobu neurčitou se stanete po úspěšném vykonání slu-
žební zkoušky. 

V případě zájmu kontaktujte pracovníky ÚO Kutná Hora na tel. číslo 974 875 
230(229),724 115 242 nebo pište na e-mail kh.podatelna@pcr.cz

POLICIE ČR - ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA HLEDÁ NOVÉ KOLEGY 

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE
PRACOVNÍ POMĚR - PSYCHOLOG

Obecně: 
· zařazení: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor per-
sonální, oddělení psychologických služeb
· pracovní poměr, 12. platová třída
· předchozí praxe není nezbytná

· psychodiagnostika a podílení se na činnostech souvisejících s perso-
nálním výběrem (výběr uchazečů do služebního poměru, posuzování vhodnos-
ti uchazeče pro obsazení funkce, služebního či civilního místa apod.) 
· poskytování konzultací a poradenských služeb zejména pracovní-
kům policie a jejich blízkým
· vytváření různých kurzů a školení dle aktuálních požadavků krajské-
ho ředitelství
· provádění psychosociálních šetření atmosféry na pracovištích, podí-
lení se na zlepšování pracovního prostředí a zkvalitňování týmové spolupráce
· provádění dalších činností v rámci péče o oběti trestných činů či v 
rámci podpory policejních činností dle zakázky jednotlivých útvarů krajského 
ředitelství

· VŠ vzdělání - jednooborové magisterské studium psychologie
· řidičské oprávnění skupiny B
· minimálně běžná uživatelská počítačová gramotnost 
· zaslání strukturovaného životopisu

Vyhrazujeme si možnost požadovat po zájemcích o danou pozici další do-
plňkové materiály.

· Termín pro zaslání životopisů: 4. duben 2016
· Nástup: v průběhu dubna – května 2016 (případně dle dohody). 
· Místo pracovního působiště: Praha, Zbraslav

Kontaktní telefon: 974 861 801, 777, 725 895 046
V případě Vašeho zájmu zasílejte životopisy na e-mailovou adresu: 

Náplň práce:

Požadujeme:

Další informace:

iva.adamova@pcr.cz·

PO ZADRŽENÍ ZA KRÁDEŽ ŘÍDIL VOZIDLO BEZ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ 

NÁROČNÁ NOC MĚSTSKÉ POLICIE

Jeden 
den před již zmiňovaným incidentem strážníci zastavili automobil, který při od-
jezdu z parkoviště u obchodního domu Kaufland nedal znamení o změně směru 
jízdy. V tomto případě mladík usedl za volant pod vlivem alkoholu bez řidičské-
ho průkazu, který ani nevlastní, a dokonce byl tentýž  den již vyšetřován. Řidič 
byl zastaven na obchvatu a po časových intervalech několika minut se podrobil 
třem dechovým zkouškám s výsledky 0,30;  0,34 a 0,25 promile. 

Mladík bez řidičského oprávnění byl přitom s hlídkou městské policie a OO 
PČR Čáslav v kontaktu zhruba hodinu před tím. Hlídka obchodního domu Kau-
fland ho totiž přistihla při krádeži lahve vodky v hodnotě 99 korun.

 Dva alkoholem nabuzení mladíci se poprali v 
jednom z čáslavských barů a jejich agresivní chování musela řešit policie. Jeden 
z mužů vcházel do baru v době, kdy před vchodem stál mladík bouchající do dve-
ří. Po slovní konfrontaci začala strkanice, která vyústila krvavou potyčkou. Údaj-
ně mělo dojít ke kousnutí přicházejícího muže do ruky, ze které mu tekla krev, a 
dvěma úderům do obličeje, po nichž druhý pachatel krvácel z nosu. Oba nej-
prve lékařské ošetření odmítli. 

Strážníci během vyšetřování dostali hlášení o pádu seniorky. Vyjeli jí tedy 
poskytnout první pomoc a agresory přenechali Obvodnímu oddělení PČR 
Čáslav. O pádu své klientky informovalo Občanské sdružení život 90 Kutná Ho-
ra. Paní, která spadla ve svém obývacím pokoji a nemohla se zvednout, usnula u 
televize a poté, co se otočila, upadla na zem. Neměla žádná viditelná zranění a 
lékařské ošetření odmítla. Hlídka tedy ženě pomohla na nohy a ubezpečila jí, že 
se na ně může kdykoliv obrátit.

Poté se strážníci vrátili zpět před bar, kde probíhala dechová zkouška. Muži 
nadýchali 2, 41 a 2, 19 promile. Mladík krvácející z nosu požádal o ošetření. Byla 
mu tedy přivolána RZS, která ho odvezla na chirurgické oddělení.



Ve čtvrtek 21. ledna se na naší škole uskutečnil 
projekt Vitamínový den ve spolupráci s firmou GIRA 
Svatá Kateřina  - Kutná Hora.

Naše škola je zapojena do projektu EU a ČR 
Ovoce a zelenina do škol. Žáci prvního stupně tak 
dostávají pravidelně zdarma balíček, ve kterém 
mají různé ovoce a zeleninu nebo ovocné nápoje. 
Proto v rámci této akce firma GIRA připravila pro 
naše žáky Vitamínový den. Děti si z ovoce a zeleniny 
vyrobily barevné špízy, veselé ježky a ochutnaly 
čerstvou šťávu z voňavých pomerančů a jablek. 
Také poznávaly z obrázků různé druhy těchto 

plodin, besedovaly nad tím, kde se pěstují, co ke 
svému růstu potřebují, co se z nich vyrábí, jak 
chutnají a proč jsou pro naše zdraví a růst tolik 
důležité.

Všem se tato akce velmi líbila a věříme, že 
přispěla ke zvýšené konzumaci ovoce a zeleniny a 
ke správným návykům zdravého způsobu života 
našich žáků.          Lenka Gabrielová

Na poslední lednový den školy se žáci třídy IV.A  ZŠ Čáslav Sadová moc těšili. Z 
vlastní iniciativy připravili pro svoje rodiče a spolužáky malé divadelní 
představení pohádky Rozum a Štěstí. Jejich vystoupení všem zúčastněným 
udělalo velkou radost.

prohlédly nejen techniku, ale i zázemí našich hasičů. Za milé přijetí a odborný 
výklad s názornými ukázkami poděkovaly také malým představením.

Po návratu do školy bylo rozdáno vysvědčení a všichni s úsměvem na tváři a 
pěknými zážitky z netradičně prožitého dne šli domů potěšit své rodiče.

Potom následovala prohlídka nové čáslavské hasičské stanice. Děti si Mgr. Iva Hulejová

Ve středu 20. ledna 2016 proběhlo na VOŠ, SPŠ a OA 
Čáslav pracovní setkání zástupců podniků, úřadu 
práce a předsedů předmětových komisí střední a 
vyšší odborné školy. 

prací na střední škole a absolventských prací na 
vyšší odborné škole. Škola se těší z již probíhající 
podpory podniků při realizaci odborných předná-
šek a exkurzí v rámci doplnění odborné výuky na 

Projednávaly se požadavky podniků na kompe- škole a děkuje za materiální podporu praktické vý-
tence a dovednosti absolventů odborných škol, uky.
které se konfrontovaly s možnostmi školy a stano- Vedení školy děkuje za aktivní účast na setkání 
venými rámcovými vzdělávacími programy. Cílem je zástupcům firem Foxconn Technology CZ s.r.o.  Kut-
podmětné požadavky zapracovat do školních ná Hora; Houfek, a.s. Golčův Jeníkov; Vanad 2000 
vzdělávacích programů oborů strojírenství a ob- a.s. Golčův Jeníkov; DAKO-CZ, a.s. Třemošnice a Ú-
chodní akademie. Důležitým tématem byla také ob- řadu práce Kutná Hora.
last cizích jazyků - výuka ve škole a praktické využití 
v podnicích. Škola prezentovala studijní obsah vý-
uky cizích jazyků vyšší odborné školy, 
který následně konzultovala se 
zástupci firem. V rámci doplnění vý-
uky nabídla společnost Foxconn 
Technology CZ, s.r.o. KH škole mož-
nost využít jejich zaměstnance, rodi-
lé mluvčí. Zástupci Úřadu práce Kut-
ná Hora nabídli  podnikům adaptační 
programy pro absolventy, zaměstná-
vání mladých lidí, generační tandem 
aj. Další oblasti tohoto pracovního 
jednání se týkaly odborných praxí 
studentů střední i vyšší odborné ško-
ly, větší zapojení firem do ročníko-
vých a dlouhodobých maturitních 

Mgr. Věra Szabová, ředitelka školy
foto: archiv školy 

V pondělí 1. února se naši prvňáčci zúčastnili preventivního programu „Veselé 
zoubky“ pořádaného společností dm drogerie markt, s.r.o.
  Zábavnou formou si děti zkoušely správné čištění zoubků, povídaly si o pre-
venci, správné ústní hygieně, životosprávě, o funkci zoubků a jejich stavbě. 
Sledovaly pohádku o Hurvínkových potížích se zoubky a na závěr děti vyplňo-
valy pracovní listy, za které dostaly jedničky a nálepku o správném čištění 
zoubků.
 Věříme, že program „Veselé zoubky“ děti kladně namotivoval k tomu, aby na 
své zoubky nezapomí-
naly a každý den se o ně 
staraly. Odměnou jim 
pak bude nejen bezbo-
lestná prohlídka u zub-
ního lékaře, ale i krásný 
zářivý úsměv.

 Lenka Syrová
foto: archiv školy

28. 1. 2016 - MILUJI DEN VYSVĚDČENÍ

VITAMÍNOVÝ DEN 
NA ZŠ SADOVÁ S GIROU

VESELÉ ZOUBKY NA ZŠ SADOVÁ - AKCE, KTERÁ POBAVILA I POUČILA

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ PODNIKŮ A UČITELŮ VOŠ, SPŠ A OA ČÁSLAV 
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Žáci, studující ve Středočeském kraji obor zaměřený 
na opravy automobilů, změřili své síly v soutěži Au-
toopravář junior 2016 v kategorii Automechanik. 
Pořadatelskou školou tohoto krajského kola byla 
právě zdejší ,dopravka’.

samozřejmě i praktickou část. V té žáci předvedli cení škol dosáhli společnými silami na čtvrté místo. 
své dovednosti například v oblasti diagnostiky zá- Ještě zajímavěji ovšem pro Čáslav dopadl výkon jed-
vad motoru pomocí počítačové techniky, demontá- notlivců. Václav Záboj skončil na krásném druhém 
že a montáže některých částí podvozku vozidla na- místě, o jeden bod za Vojtěchem Krupkou reprezen-
příklad brzd, pérování, převodů, světel a tak dále tujícím SOUS v Mladé Boleslavi. Oba si tak zajistili 

Dne 25. ledna přijeli do dílen odborného výcvi- Každá ze zúčastněných škol připravila jeden tema- postup do celostátního kola soutěže „Autoopravář 
ku v ulici Pod Nádražím, kde běžně probíhá praktic- tický okruh. Jednotlivé úkoly byly bodově ohodno- Junior 2016“, které proběhne ve dnech 22. až 24. 
ká výuka, zástupci osmi škol se svými svěřenci z obo- ceny. Získané body zapisoval komisař pan Šrámek března 2016 právě v Mladé Boleslavi. Třetí místo 
ru Mechanik opravář motorových vozidel. Učitelé , aby bylo možné v co nejkratší do- obsadil žák Milan Sirotek z kladenského učiliště.
odborného výcviku vybrali vždy dva své nejlepší bě vyhodnotit výsledky.  Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže 
žáky ze školních kol soutěže, aby v Čáslavi prokázali Po vyhlášení výsledků soutěže na všechny žáky a tělovýchovy ČR ve spolupráci se Svazem prodejců 
teoretické znalosti a praktické dovednosti získané čekaly věcné odměny, které lze využít v oboru. Mezi a opravářů motorových vozidel ČR.    
ve výuce zaměřené na tuto problematiku. Teoretic- nejatraktivnější patřila například kvalitní příklepo- Kromě čáslavské školy se také SOŠ a 
ká pasáž se skládala z testové části, obsahující deset vá vrtačka, hodnotná úhlová bruska nebo obsáhlá SOU Nymburk, SOŠ a SOU Neratovice, SOU Nové 
otázek a části poznávací, kdy měli žáci identifikovat sada gola klíčů. Strašecí, ISŠT Benešov, SOŠ a SOU Kladno, SOU Hu-
deset předmětů, týkajících se tématu daného sta- Za čáslavské školy byli vybráni žáci Václav Záboj bálov a SOUS Škoda Auto Mladá Boleslav  
noviště. Stanovišť bylo celkem osm a zahrnovala a Jakub Škodák, kteří v celkovém bodovém hodno-

v 
průběhu soutěže

zúčastnily 

                                                                               JN

ČÁSLAVSKÁ DOPRAVNÍ ŠKOLA V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2016 ZABODOVALA
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČÁSLAV 
NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 5. 5. 2016 OD 9,00 DO 12,00 HODIN 
A OD 13,00 DO  17,00 HODIN   

V NÍŽE UVEDENÝCH STŘEDISCÍCH MATEŘSKÉ ŠKOLY
ulice Jahodová (Čeplov), ulice R. Těsnohlídka (Bašta), ulice Husova, 

ulice Masarykova, ulice Bojovníků za svobodu (Ostrý roh)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si může 
zákonný zástupce vyzvednout od 4. 4. 2016: 

Vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list dítěte  odevzdá zákonný zástupce v den 
podání  Žádosti do mateřské školy 5. 5. 2016 tj. den zápisu do Mateřské školy Čáslav, 
okres Kutná Hora.

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ:

K zápisu si přineste: 

přímo ve výše uvedených střediscích 
mateřské školy  od 10,00 do 12,00 hodin;  stáhnout  ze  stránky  
http://www.mscaslav.cz/ v sekci Ředitelství; v podatelně MěÚ, Nám. J. Žižky z 
Trocnova 1, Čáslav. 

 Ředitelka právnické osoby, jejíž činnost vykonává Mateřská škola 
Čáslav, okres Kutná Hora stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat 
při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v 
mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro 
školní rok 2016/2017 překročí stanovenou kapacitu 383 dětí pro Mateřskou školu 
Čáslav, okres Kutná Hora.

 děti v posledním roce před zahájením povinné školní 
docházky; děti s odkladem školní docházky (§ 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.); děti 
s trvalým pobytem v Čáslavi (Filipov, Koudelov, Lochy, Vrcha), doložit výpisem z 
evidence obyvatel, u cizinců doložit právo pobytu na území ČR na  dobu delší než 90 
dnů;  věk dítěte.

vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání; 
vyplněný a od lékaře potvrzený evidenční list dítěte; občanský průkaz zákonného 
zástupce; trvalý pobyt dítěte v Čáslavi doložit výpisem z evidence obyvatel, u 
cizinců doložit právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů.

„Nad zlato dražší klenot je dítě, ale nad sklo křehčí. Snadno se mu 
může ublížit a škoda odtud nesmírná.“ Jan Amos Komenský – 
Informatorium školy mateřské.

Za pár dní - 28. března - uplyne již 424 let od narození Učitele 
národů - Jana Amose Komenského. Tento velký myslitel si plně 
uvědomoval hluboký význam výchovy a vzdělávání. Záleželo mu 
zejména na rozvoji osobnosti; hledal nové, smysluplné cesty k 
podpoře a efektivitě vzdělávání, velmi dobře rozuměl dětské duši. 
Měl odvahu prosadit své názory a postoje, a to přineslo reformu do 
školského systému v celé Evropě. Stal se zakladatelem moderní 
pedagogiky a jeho myšlenky jsou i po více než čtyř stech letech stále 
aktuální.

I my dnes máme nebo jsme měli svoje učitele, byť už jsme třeba 
odrostli školní lavici. Jistě si pamatujeme pedagogy, kteří nám byli 
skutečným vzorem a zanechali důležitou stopu v našem životě. Řada 
učitelů žije svým posláním a na jejich práci je znát obrovské osobní 
nasazení. Vážíme si jich, protože oni sami, jsou tím nejdůležitějším 
nástrojem své práce - práce, které morálně formuje další generace.

Jistě, jsou i učitelé, kteří tíhu tohoto výjimečného povolání 
neunesou. Ne každý má ty správné předpoklady, schopnosti či 
podmínky. Nebezpečí „vyhoření“ je v práci učitele velké. Když chybí 
skutečné nadšení a chuť do práce, nepomohou ani dvouměsíční 
prázdniny. 

Formální systém školství je složitý a často učitelům odebírá 
energii, kterou by měli věnovat žákům. Současně se zdá, že věc je 
prostá - „učitel“ je práce s lidmi a pro lidi a lidskost je její základní 
podmínkou. Jde o skutečnou lidskost, která slyší hlas druhého, cítí s 
ním a chce porozumět a rozvíjet jeho i sebe. 

Přejme tedy všichni učitelům k jejich svátečnímu dni - v naší 
zemi jej slavíme 28. března - plnost nadšení, podporu a porozumění, 
dar naslouchání a především zdravé sebevědomí a silného ducha. 
Važme si kvalitních učitelů a vyjádřeme jim naši úctu. A ty druhé 
můžeme zkusit podpořit v hledání té správné cesty. Toto hledání je 
totiž podstatou života každého z nás. 

Jana Přibylová – školní psycholožka Čáslav

ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI
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UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU ÚSPĚŠNĚ ZAKONČILA
PRVNÍ DESETILETÍ EXISTENCE
Vzdělávání - v některých z nás toto slovo evokuje 
dobu dětství a nepříliš vítanou povinnost školní 
docházky, které se rádi zbavili ihned, jakmile jen to 
bylo možné. Někteří pokračovali ve studiu na vy-
sokých školách, jiní se i po jejím dokončení neustále 
zdokonalovali ve znalosti cizích jazyků a dalších 
dovednostech, které potřebovali pro svoje povolá-
ní. Je však i mnoho takových lidí, pro něž ani odchod 
do důchodu neznamená konec touhy poznávat 
nové, dozvídat se to, co doposud nevěděli, udržo-
vat krok s moderním světem a orientovat se v jeho 
dění. Právě pro takto aktivní obyvatele Čáslavi i 
jejího okolí byla již před deseti lety založena 
Univerzita volného času. 

Organizátorům Univerzity volného času nezbý-
vá než pogratulovat k vydařené dlouhodobé akci a 
jejím posluchačům přejeme mnoho nových poznat-
ků a zajímavý program .     

plyne, že se zájem 
dříve narozených 
čáslaváků rozhodně 
neomezuje pouze na 
témata zdraví či ne-
moci, jak je senio-
rům často mylně při-
suzováno. Jejich zá-
jem o dění jak v naší 
republice, tak i ve 
světě, zájem o kultu-
ru, dějiny i součas-

doktorka Jana Beránková,  doktorka Jana Procház- nost je podporován 
ková připravila poutavou přednášku o významné právě díky tomuto 

české osobnosti - Janu Amosu Komen- programu, na jehož 
ském, zdraví ve vyšším věku a péči o něj financování se podílí 
se v listopadu věnovalo vyprávění inže- také město Čáslav. 
nýra Šlaise, po němž v prosincovém ter- Zástupce městského úřadu, konkrétně jeho tajem-
mínu zaujala posluchače přednáška, na- ník, inženýr Antonín Hejzlar, byl ostatně přítomen 
zvaná Vnoučata a jak na ně... magistry také zmiňovanému slavnostnímu aktu a přislíbil 
Pavly Sedlákové. S Dagmar Strbíkovou podporu programu i pro další období. Tuto informa-
se senioři seznámili s možnostmi trénin- ci všichni přítomní přivítali s radostí - vždyť většina z 
ku paměti, neurologii v kostce představi- účastníků závěrečného setkání uplynulého semest-
la doktorka Michaela Mandáková a celý ru již na místě vyplnila přihlášku na další období.
semestr potom v lednu zakon-
čil doktor Michael Zachař poc-
tou české krajinomalbě v před-
nášce nazvané Má vlast.     

Jak je vidět z výčtu témat, 
která vyplnila již dvacátý se-

Neustálý zájem posluchačů univerzity o nová a mestr čáslavské Univerzity volného času, 
nová témata samozřejmě velmi těší také její orga- fantazie při jejich vymýšlení organizátory 
nizátory, ačkoliv vymýšlet stále další a pokud možno univerzity neopouští ani po deseti letech.  
neopakující se náměty na přednášky není jednodu- Tuto skutečnost oceňují samozřejmě zej-
chou záležitostí. Hlavní podíl na pestrosti jednotli- ména její posluchači (v uplynulém semes-
vých semestrů má paní Jarmila Fialová, která se o tru je třeba hovořit o posluchačkách, pro-
„své“ studenty stará s velkým zájmem a láskou, kte- tože v řadách účastníků se neobjevil ani 
rá se odráží v důvěře a vděčnosti, s níž se ze strany ú- jeden muž, což je jistě škoda), kteří tak 
častníků univerzity setkává. Vždyť například jen o- mají mnohé nové a různorodé podnětu k 
hlédnutí za prozatím posledním semestrem tohoto dalšímu rozvoji vědomostí a orientace v současném 
programu připomíná taková témata, jako je Moud- světě.
rost lidových kořenářek - lidové léčitelství, které v Z debat, které bylo možné vyslechnout při slav-
přednáškové místnosti zdejší knihovny představila nostním zakončení dvacátého semestru univerzity                                           zn



Poprvé jsem Petra viděla, když ho přivedla jeho sestra, která u nás stu- si každý den po vyučování našel volnou učebnu a cvičil. Pamatuji si, že si kolegyně  
dovala. Požádala mě, abych si ho poslechla a řekla, zda má tehdy čtrnáctile- nechávaly otevřené dveře, protože ho rády poslouchaly. V prvním ročníku ale ještě 
tý Petr šanci uspět u talentových zkoušek. Přišel chlapec, který se věnoval výrazněji nevynikal. Musel si zvykat na vícehlas, protože byl vedený k sólovému 
sólovému zpěvu na Základní umělecké škole v Polné. Už tehdy měl krásně zpěvu, ale v druhém ročníku již jako sólista vystupoval častěji a začal na sebe strhá-
posazený hlas tenorového zabarvení, uměl se dechem opřít do bránice a vat pozornost v klasickém i muzikálovém zpěvu. Ve třetím ročníku na soutěžním 
bezpečně cítil frázování. Nastoupil na pedagogickou školu obor předškolní festivalu v Litomyšli vyhrál kategorii klasického zpěvu a holandská předsedkyně 
a mimoškolní pedagogika. Od začátku bylo vidět, že muzika bude v jeho mezinárodní poroty mu nabídla hostování v Amstrdamu v Bizetově Carmen, kte-
životě na prvním místě. V pěveckém sboru byl také velkým tahounem. Ne- rou připravovalo studio mladých talentů. V čase, kdy v Čáslavi dokončoval čtvrtý 
dokázal pochopit, jak někdo může přijít na zkoušku nepřipravený. On sám  ročník, již soukromě jezdil na pardubickou konzervatoř.                                                                                  JN

OBDIVUHODNÝ HLAS MÍŘÍ DO OPERNÍ ELITY   
Hlas, patřící čtyřiadvacetiletému Petru Nekornacovi, o kterém se hovoří jako o dehru Verdiho La traviata, bylo mu okamžitě jasné, že právě operní zpěv je to, 
nastupující hvězdě operního světa, můžeme slyšet již dnes v Bavorské státní o- čemu se bude naplno věnovat. V současné době také spolupracuje s italským 
peře v Mnichově, kde vytvořil řadu rolí. Mladý talent, narozený v Nových Dvo- operním tenoristou a pedagogem Antoniem Carangelem, na jehož hodiny ces-
rech u Polné, se od svých třinácti let věnoval převážně popu, swingu, jazzu a tuje z Německa, kde v současnosti žije, do Itálie. Přes nabitý program si Petr 
vše směřovalo spíše k muzikálu. V roce 2007 nastoupil na Gymnázium a SOŠPg Nekoranec našel čas a odpověděl na otázky o jeho životním poslání, zastoupe-
Čáslav a ve svých osmnácti letech, když poprvé v Národním divadle uslyšel pře- ní amerického tenoristy Stephena Costella v Praze i o studiu na SOŠPg.

Pane Nekoranče, věnujete se opernímu zpěvu a 
v současnosti začínáte kariéru v Německu v Bavor- V rámci výuky cestujete do Itálie za známým 
ské státní opeře v Mnichově. Ve svých čtyřiadvaceti tenoristou a pedagogem Antoniem Carangelem na 
letech máte výborně našlápnuto k vrcholu. Kolik hodiny zpěvu. Jaká je s ním spolupráce? 
hodin denně se věnujete zpěvu? Studujete ještě? 

Posloucháte rád i jiný druh hudby?

Musí být náročné cestovat z Mnichova na vyu-
čovací hodiny do Itálie, do České republiky za školou 

Máte čas i na jiné zájmy nebo koníčky? a za rodinou…

Váš nejobdivuhodnější kousek, byl lednový zá-
skok za amerického tenoristu Stephene Costella, 

Co pro Vás vlastně zpěv znamená? který nemohl přiletět koncertovat do Prahy kvůli 
počasí. Musíme také zmínit, že jste na jevišti doplnil 
výborné sopranistky Američanku Angel Joy Blue a 
Italku Marii Agresta. Předpokládám, že na nějaké 
větší přípravy nebo úpravy programu, nebyl žádný 
čas. Jak vypadala situace, kdy jste se o nabídce dově-
děl? Bylo těžké rozhodování? Kolik jste měl času na 

Jaké jsou Vaše pocity při koncertech? Unese Vás rozhodnutí, zda nabídku přijmete?
hudba, tóny a melodie z Vás jdou téměř automatic-
ky a přirozeně, nebo se spíše snažíte soustředit na 
techniku a dýchání? 

Jak vzpomínáte na období studia na Gymnáziu a 
SOŠPg. Čáslav?

co dělám přenášet na publikum, ale ne vždy je to nebylo. 
pro mě zcela možné, protože se vždy chci podat co 
nejlepší výsledek. To mě hlavně v začátcích vystou-
pení nutí myslet trochu víc technicky. A vůbec mi 
nepomáhá fakt, že jsem velký nervák. Za maestrem  Carangelem  jezdím na hodiny do 

V současné době dokončuji dálkově šestý roč- Itálie vždy, když to jen trochu dovolí čas. Maestro je 
ník na pardubické konzervatoři. Nedokáži říci, kolik Mohu říci, že nejsem vyloženě vyhraněn něja- opravdu výjimečný učitel. Rozumíme si a já v něj 
hodin denně cvičím, ale když se snažíte dělat operní kým směrem, ale neposlouchám vše. Rád poslou- vkládám plnou důvěru.
zpěv nebo vlastně cokoliv na vrcholové úrovni, zabe- chám hudbu, která je podle mého názoru kvalitní a 
re Vám to opravdu mnoho času. něčím mě zaujme. Rozhodně jsem si nenašel cestu 

například u death-metalu. Netvrdím však, že druzí 
Času na jiné zájmy moc nemám, ale když se tako- to nemohou vidět jinak . 

vá chvíle naskytne, snažím se co nejvíce relaxovat 
například při vaření, které se stalo mým koníčkem. 

Rozhodně to pro mě není práce vykonávaná 
pouze pro peníze. Zpěv je pro mě jakýmsi posláním, 
které mě v životě naplňuje, a vím, že jakmile by se z 
toho pro mě stala všední profese, kterou dělám pou-
ze protože musím, kouzlo by bylo pryč a nikdo by 
mě jistě nechtěl poslouchat. 

Čas na rozhodování nebyl vlastně žádný. Byl 
jsem natolik zaskočen, že jsem nabídku okamžitě 
přijal, aniž bych se zamyslel nad tím, jak velká je to 

Tohle je velmi zajímavá otázka. Vystupování si výzva. Na celkovou přípravu byly dva dny a vše jsem 
samozřejmě snažím co nejvíc užívat a radost z toho, se musel za tu dobu naučit, takže lehké to opravdu 

Cestování je nedílnou součástí mého života.  I 
když jsem si na to docela zvykl, nemít pevný bod a 
neustále se někam přesouvat je náročné. Když se 
zamyslím kolik postelí za rok vystřídám - samozřej-
mě na spaní - leckdo by tomu číslu ani nevěřil. 

Do ČR, za rodinou a známými, se snažím jezdit, 
co to jen jde, ale přál bych si, aby to bylo možné čas-
těji. Na druhou stranu, když se sejdeme, jsou naše 
společné chvíle o to intenzivnější.

 
Já bych si troufl říci, že opera má popularitu vět-

ší v Německu, ale ČR rozhodně není moc pozadu. 
Přístup a podpora je ovšem v Německu mnohoná-
sobně lepší. 

S radostí mohu oznámit, že čeští posluchači mě 
budou moci slyšet v tomto i v nadcházejícím roce 
hned na několika krásných akcích od Prahy po Ost-
ravu. Více informací nejen o koncertech bude k do-
hledání na stránkách: www.petrnekoranec.com  

Studoval jsem předškolní pedagogiku s hudeb-
ním zaměřením. Na této škole jsem se setkal s vý-
bornými pedagogy a byl jsem součástí dobrého ko-
lektivu. Profesoři to ale semnou asi neměli tak úpl-
ně jednoduché, protože mě pochopitelně bavil 
zpěv, kterému jsem se chtěl později věnovat napl-
no, takže další předměty jsem dělal spíše z povin-
nosti. Mezi nejlepší studenty oboru jsem tedy nepa-
třil. Všem čáslavským pedagogům a celé škole ale z 
celého srdce děkuji, protože v rámci výuky jsem 
mohl jezdit na pěvecké soutěže, které mi v začátcích 
opravdu pomohly, a také proto, že mi dala mnohé 
do dalšího vzdělávání, které už patřilo výhradně 
zpěvu. Doufám, že se jim tento článek dostane do 
ruky.  

Je velký rozdíl v oblíbenosti operního zpěvu v 
ČR a v Německu?

Mohou Vás lidé ještě letos slyšet v ČR, tentokrát 
na - pro Vás - plánovaném koncertě?

Jak vzpomíná na Petra Nekorance paní Mgr. Jana Vrňáková z Gymnázia a SOŠPg Čáslav? 

 foto: Jan Houda 
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Kdy a kde získává mladý člověk vztah ke kultuře, 
k literatuře, k divadlu? V rodině, ve škole, ve společ-
nosti... Pokud se chce ale například právě divadelní-
mu umění věnovat hlouběji, je pravý čas uvažovat o 
vhodně voleném oboru například v základní umě-
lecké škole, kde se dětem v tomto směru věnují od-
borníci, kteří dokáží vycítit, podchytit a rozvíjet je-
jich talent. V Čáslavi nabízí dětem možnost herecké-
ho rozvoje literárně-dramatický obor Základní u-
mělecké školy Jana Ladislava Dusíka. Přibližně třicet 
dětí zde vedou k lásce k divadelnímu umění paní 
Helena Malehová a Martina Longinová. S redakcí 
Čáslavských novin tentokrát hovořila první ze jme-
novaných dam. 

Můžete popsat průběh vašich hodin? 

„V současné době máme v ročníku přibližně tři-
cet dětí, z toho dvanáct dochází na hodiny ke mně, 
ostatní k paní Martině Longinové,“ potvrdila v úvo-
du paní Helena Malehová. „Opravdu velmi ráda ří-
kám, že jsou ve všech skupinách našich žáků velmi 
nadaní jedinci, kteří mají chuť a vůli se nadále roz-
víjet. Právě to odhodlání je totiž nejdůležitější nejen 
v herectví, ale ve všech sférách života. Základem ús-
pěchu je vždy vlastní motivace, snaha dosáhnout 
zlepšení. My v základních uměleckých školách má-
me například oproti školám základním nebo i něk-
terým středním tu nespornou výhodu, že sem do-
cházejí děti, které o obor jeví aktivní zájem, baví je 
práce se slovy, s hlasem, pohybem... Někteří z na-
šich žáků dokonce po maturitě pokračují ve studiu 
na vysoké škole, zaměřené právě tímto směrem. 
Mohu zmínit například jednoho z mých čáslavských 
žáků, který vystudoval obor výchovná dramatika. 
Samozřejmě mě každý takový úspěch těší a stejně 
tak i umístění našich žáků v nejrůznějších soutě-
žích. Vždyť někteří z nich se mohou pochlubit 
vynikajícími výsledky na celostátní úrovni.“

„Stejně jako sportovci pravidelně začínají roz-
cvičkou, také my máme na úvod každého setkání 
připravena určitá cvičení. 

tech, která děti probírají v hodinách českého jazyka. 
Snažím se jim vysvětlit, že základní povědomí o his-
torii a současnosti literární a dramatické tvorby v 
českém i světovém měřítku by měl mít každý, byť 
jen  průměrně vzdělaný, člověk. Někdy se bohužel 
ale setkáváme se skutečně základními nedostatky. 
Na druhou stranu mě velmi těší, že většina z dětí, 
které sem docházejí, například ráda čte. To je zák-
lad. Při učení - ať již se jedná o teoretickou nebo 
praktickou stránku oboru - se vždy snažím vycházet 
ze svých vlastních zkušeností a vzpomínek na u-
čitele, kteří ovlivňovali můj život. Snažím se, aby se 
děti naučily něco nového a přínosného pro život.“

 

Musíme se naučit správ-
ně dýchat, rozmlouváme se jazykolamy, přidáváme 
pohyb, učíme se vnímat prostor - to je pro herce ta-
ké velice důležité. Následuje práce s individuálními 
texty a v případě, že právě připravujeme kolektivní 
dílo, věnujeme se samozřejmě také jemu. Konec 
hodiny patří etudám - od nejjednodušších, které 
učí vnímat své tělo, smysly, až po ty složitější, které 
se věnují práci s výrazy tváře při různých pocitech.

K tomuto oboru, tak jako ostatně ke všem os-
tatním, patří také alespoň základy teorie. Výuka ale 
neprobíhá jako ve škole, spíše hovoříme o téma-

Pokud se ale vaši žáci nebudou chtít věnovat 
přímo herectví, v jakém dalším oboru mohou tyto 
znalosti a dovednosti uplatnit? 

te díla, kterým se bude-
te věnovat?

Jak dlouho tedy takové představení studujete?

Přejeme žákům i jejich pedagogům také do Připravujete se žáky jak 
budoucna mnoho radosti z umění. sólová, tak i společná vys-

toupení. Podle čeho vybírá-

„Pokud bych to měla shrnout opravdu stručně, 
řekla bych, že ve všech. 
Vždyť každý se někdy 
dostane do situace, kdy 
se má někde představit, 
má před někoho před-
stoupit a prezentovat 
buď sama sebe nebo svůj 
názor. V každé takové si-

„U každého herce - tuaci je velkou výhodou, 
profesionálního i začí-když se dotyčný umí dob-
najícího - platí, že by se ře vyjadřovat, správně ar-
měl ve své roli cítit dob-tikuluje, umí se pohybo-
ře. Jsou typy herců, kte-vat a mimo jiné také 
ří mají vysloveně kome-zvládá vlastní trému, kte-
diální talent a dramatic-rá pravděpodobně občas 
ké postavy nezahrají dostihne každého z nás. 
přesvědčivě, ačkoliv se 
velmi snaží. Toto pravid-
lo pak platí ještě důraz-
něji právě u herců 

mladých, začínajících či amatérských. Snažím se 
tedy vybírat takové hry, básnická či prozaická díla, 
která vyhovují charakteru většiny mých žáků. 
Jestliže jsem zde tedy například v minulém ročníku 
měla dívky s výrazně dramatickým nábojem, mohla 
jsem si dovolit s nimi nacvičit dokonce Schillerovu 
Marii Stuartovnu, samozřejmě v upravené verzi. 
Stejně je to s básněmi, pokud text interpretovi 
vyhovuje, dokáže jej předat publiku daleko silněji.“   

„Jestliže budu hovořit o obvyklé délce přípravy, 
jde přibližně o půl roku. Například před Vánocemi 
minulého roku jsme měli dvě představení Malého 
prince, kterého jsme začali připravovat na začátku 
školního roku. Ráda říkám, že mělo představení ús-
pěch. Hráli jsme samozřejmě pro rodiče, ale také 
pro žáky šestých tříd a i ti byli po celou dobu sou-
středěni a hra se jim líbila. Takový úspěch samozřej-Pohyb a práce na jevišti 
mě vždy potěší.“před diváky je pro takové 

Čáslavský literárně-dramatický obor tedy přiná-chvíle přímo jedinečnou 
ší jak žákům paní učitelky Malehové, tak i těm, kteří průpravou. V povoláních, 
na hodiny docházejí k paní Martině Longinové, které vy-žadují stálý kontakt 
mnoho příjemně strávených chvil a hlavně nové s poslu-chači, jako jsou 
schopnosti a umění pro celý život. To vše, jak kons-například u-čitelé a tak 
tatovala Helena Malehová, díky podpoře vedení dále, je potom přínos 
ZUŠ, která se oboru věnuje i přesto, že počtem žáků přípravy na našich hodi-
rozhodně nepatří mezi nejširší v rámci školy.nách, troufám si říci,  

  nedocenitelný.“  

zn
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Hasiči - lidé, kteří zachraňují životy i majetky 
ostatních, často s velkým rizikem i v ohrožení životů 
vlastních. Lidé, kteří bojují s ohněm, vyprošťují ces-
tující z havarovaných automobilů, podílejí se na lik-
vidaci přírodních katastrof i ekologických havárií. 
Jen málo z kluků nezatouží alespoň někdy v životě 
být jako oni, nosit tu báječnou helmu a jezdit autem 
se sirénou. Realita je ale samozřejmě zcela jiná. 
Dlouhé služby, složité zásahy a náročná fyzická pří-
prava jsou dennodenními zákony tohoto povolání. 
A právě proto si lidé, kteří i přes veškerá úskalí to-
hoto povolání, stále chrání naše životy, zaslouží pro 
výkon takového povolání ty nejlepší podmínky. 
Čáslavští hasiči se jich po dlouhých letech čekání 
konečně také dočkali. 

tě), a to právě v Čáslavi a dále ve Zruči nad Sázavou a „Pokud bychom měli hovořit konkrétně o čás-
nakonec také v Sázavě, odkud ale byl sbor na jaře ro- lavské stanici Hasičského záchranného sboru, měli 
ku 1992 přesunut do Uhlířských Janovic. Nyní tedy bychom zmínit také dlouhou historii snahy o vybu-
jsou v kutnohorském okresu celkem čtyři stanice dování důstojných a hlavně odpovídajících prostor 
HZS, přičemž centrální stanice v Kutné Hoře dispo- jak pro příslušníky profesionálního hasičského sbo-
nuje větším množstvím techniky, specializované ne- ru, tak pro umístění veškeré potřebné techniky. Prv-
jen na výškové práce, ale je zde umístěn například ní jednání, týkající se tohoto tématu, proběhla již v 
také vyprošťovací jeřáb či tak zvaný těžký kontejne- roce 1997. V té době jsme si ale byli sami vědomi 

toho, že se jedná prozatím pouze o snahu a přání do 
budoucna. Právě v té době totiž rostly nové stanice 
ve Zruči nad Sázavou a také v Kutné Hoře. Přesto již 
bylo jasné, že ani v Čáslavi nebude možné stále vy-
užívat stávající prostory v pronajaté městské budo-
vě - jak již bylo řečeno - v centru města, v blízkosti 
škol a tak dále. V době, o které nyní hovoříme, byl 

„Profesionální hasičský sbor byl na Kutnohor- ještě hasičský záchranný sbor okresu Kutná Hora 
sku ustaven - jako jeden z prvních ve Středočeském příspěvkovou organizací okresního úřadu. Po zruše-
kraji - již v roce 1969,“ sdělil v úvodu rozhovoru, ní krajů v roce 2011 bylo ale třeba řešit ještě mno-
týkajícího se historie a současnosti této nesmírně hem problémovější věci, než byla výstavba nové 
důležité součásti života města, ředitel územního stanice v Čáslavi, a tak se tato bohužel postupně sta-
odboru Kutná Hora Hasičského záchranného sbo- la po technické stránce i z pohledu umístění jednou 
ru, plukovník inženýr Jiří Pokorný.  rový program, který umožňuje odpovídající zásahy z nejhorších v celé republice. Do pronajatých pros-

„V té době, tedy v okamžiku založení, se jednalo v případě povodňových i dalších situací. Techniky, tor mohlo být investováno pouze ve skutečně vý-
o tak zvaný veřejný požární útvar a ve své podstatě kterou mají hasiči na Kutnohorsku k dispozici, je ale jimečných případech a veškeré občasné úpravy se 
je možné hovořit o určitém společenství dobrovol- samozřejmě mnohem více,“ vysvětlil plukovník Po- týkaly spíše jen zachování stanice v alespoň provo-
ných a profesionálních hasičů, které postupem času korný, který si také uvědomuje, že právě čáslavská zuschopném stavu, popsal situaci, která je dnes na-
dostalo jednoznačně profesionální podobu. Pos- stanice byla již po dlouhou dobu ve velmi špatném štěstí již minulostí, ředitel kutnohorského územní-
tupně vznikly také tři pobočné stanice (podle teh- technickém stavu, nemluvě o jejím zcela nevyhovu- ho odboru Hasičského záchranného sboru, plukov-
dejšího oficiálního označení detašovaná pracoviš- jícím umístění v samém historickém centru města. ník Jiří Pokorný. 

NOVÁ HASIČSKÁ STANICE V ČÁSLAVI

stránka 16 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 1/2016  



Vidina výstavby nové hasičské stanice pro pří- byla pod křídla sboru přesunuta po zrušení býva-
slušníky čáslavského sboru začala alespoň na urči- lých vojenských útvarů civilní ochrany. Poté  po-
tou dobu nabývat jasnější obrysy v roce 2008, kdy mohlo město k realizaci našeho záměru tak říkaje 
se tehdejší vedení města rozhodlo profesionálním do třetice všeho dobrého - tentokrát finančním 
hasičům napomoci vykoupením potřebného odpo- zajištěním pořízení projektové dokumentace 
vídajícího pozemku pro výstavbu stanice ve Vrchov- včetně autorského dozoru. Za to vedení města 
ské ulici od dvou soukromých majitelů a následně patří obrovský dík, protože veškeré jeho uvedené 
jej odprodat HZS za téměř symbolickou cenu. kroky podstatně přispěly k tomu, že stavba již 

mohla být konečně zrealizová-
na,“ uvedl plukovník Pokorný. 

Původně byla představa o 
zahájení stavby již v září roku 
2014, ale při veřejné zakázce, technologii požární stanice, v garážích je kvalitní 
která byla samozřejmě v režii stá- podlaha s podlahovým vytápěním, máme zde i ruč-
tu jako investora, došlo k podání ní mycí box, celá stanice je s ohledem na životní 
námitky proti výsledku výběro- prostředí napojena na zachycovač ropných látek i 
vého řízení na dodavatele stavby odpadových vod z myčky. Abychom do budoucna 
jednou z neúspěšných firem. V řešili co nejnižší náklady provozní, je celý objekt vel-
souvislosti s nutností vyřešit mi dobře izolován, je zde rekuperace vzduchu, na 
vzniklou situaci v rámci legislativ- střeše našly svoje místo solární panely na ohřev u-
ních pravidel došlo tedy k nutné- žitkové vody, v oknech jsou izolační trojskla (z důvo-
mu odložení prvních prací, ve- du blízkosti letiště Čáslav zde musí být okna s lepším 
doucích ve svém výsledku k výs- hlukovým faktorem). Součástí stanice je dále také 
tavbě stanice. Ačkoliv se tedy podzemní betonový zásobník užitkové vody, který 
slavnostní poklepání na základní je napájen jak z vlastních studní, tak i srážkovou vo-

„Zastupitelé města si samozřejmě velmi dobře kámen posunulo z podzimu roku 2014 až na 11. dou ze střechy budovy. Ten zajišťuje požární vodu 
uvědomují, jak důležitá je přítomnost hasičského únor 2015, předpokládaný termín dokončení stav- pro doplňování cisteren. V areálu stanice je i vlastní 
záchranného sboru v našem městě,“ řekl starosta by(tedy 31. 10. 2015) byl nakonec dodržen. Skeleto- čerpací stanice a zásobník nafty a cvičná věž se su-
Čáslavi, inženýr Jaromír Strnad. „Také proto jsme se vá stavba včetně následných vyzdívek a dalších pra- šákem hadic a lezeckou stěnou pro výcvik příslušní-
v roce 2008 rozhodli sboru pomoci právě uvedeným cí tak byla dokončena během velmi krátké doby de- ků HZS celého okresu a zejména výcvik lezeckého 
způsobem. Ostatně nešlo o jedinou formu pomoci, víti měsíců.
kterou chápeme také jako dík za velmi záslužnou a „V případě takovéhoto objektu ale nejde 
složitou práci hasičů,“ doplnil dále starosta města. pouze o stavbu samotnou. Její nedílnou sou-

 Podíl města na úspěšném zakončení akce, která částí je také velké množství moderního vy-
v uvedeném roce 2008 ještě zdaleka nebyla u kon- bavení, speciálních a často také i finančně 
ce, zmínil také ředitel kutnohorského odboru HZS náročných technologií. Musím v této souvis-
Jiří Pokorný. losti konstatovat, že jsme měli jak velmi dob-

„Přínos města jsme samozřejmě velmi oceňo- rého projektanta, tak i firma, která realizova-
vali, bohužel se ale právě v té době vyskytly další la výstavbu byla velice kvalitní a seriózní. Jen 
problémy, které výstavbě stanice opět zabránily. tak bylo možné veškeré stanovené termíny 
Úsporná opatření, která v té době postihla také ha- dodržet. Jen tak se tedy mohli čáslavští hasi-

či 8. 12. 2015 stěhovat do nového...
„Stanice je opravdu v současné době 

těmi nejmodernějšími prostory obdobné 
kategorie v celé České republice, podle družstva, které je na stanici v KH a zajišťuje zásahy 
které dokonce budou stavěny i další - například v na východní části Středočeského kraje - Kutnohor-
nejbližší době v Milovicích. Jsou zde jak vhodné ska, Kolínska a Říčanska. Podařilo se vybudovat i 
prostory pro techniku, tak i odpovídající zázemí plochy pro fyzickou přípravu a výcvik příslušníků 
pro hasiče, včetně sociálního zázemí, společenské sboru.
místnosti, posilovny i dílny“ zhodnotil její velitel, Nová čáslavská hasičská stanice je svojí podo-
nadporučík Bc. Petr Klatovský. Snad právě skuteč- bou i vybavením vzorem pro další obdobné stavby, 
nost, že se čáslavští hasiči stěhovali z jednoho z což je pro město samozřejmě pocta. 
nejhorších prostředí pro výkon takové služby, mů- „Jsme velmi rádi, že se po letech problémů a če-
že být naopak nejmodernější stanice odměnou za kání podařilo projekt zrealizovat. Je to výsledek 
veškerá léta čekání.  spolupráce státu, hasičského sboru i města. Přeji sičský sbor, nejenže zamezila jakékoliv výstavbě či „Budova je samozřejmě vybavena náhradním všem zdejším hasičům, aby jim stanice sloužila k pl-rekonstrukcím stanic, ale dokonce přinesla i myš- zdrojem elektřiny, který do deseti sekund od výpad- né spokojenosti,“ zakončil přáním starosta města, lenky na celkové snižování počtu stanic v republice. ku proudu začne automaticky zásobovat veškerou inženýr Jaromír Strnad.                                           Není divu, že právě Čáslav byla po určitou dobu tím-

to záměrem ohrožena také. Nakonec se ale podařilo 
překonat i toto kritické období a plány výstavby se 
přesouvaly do reálné roviny.  

„Město nám posléze dále pomohlo i při řešení 
problematiky uložení suti, která vznikla demolicí 
objektu, jenž stál na zakoupeném pozemku. Jeho 
podoba a stav ale prakticky vylučoval rekonstrukci 
na hasičskou stanici ani částečné využití. Proto 
došlo k jeho zbourání a rozhodnutí o výstavbě zcela 
nového objektu. Na demolici se kromě dalších po-
dílel také záchranný prapor v Hlučíně, který je sice 
součástí HZS, ale disponuje ženijní technikou, která 
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Města i malé obce často pomáhají chránit před 
požárem také členové sboru dobrovolných hasičů. 
Touto etapou prošla také Čáslav, ačkoliv v současné 
době zde již tak zvaní „dobráci“ nepracují. Ohlédně-
me se ale do minulosti, která je s jejich činností 
neodlučně spjata. 

A tak za SDH byla učiněna definitivní tečka a 
všechno odnesl čas a zbyla již jen historie.

V roce 1940 se ve městě konala sbírka na za- ho veřejného požárního útvaru v Kutné Hoře. Byla 
koupení hasičského dopravního automobilu, který umístěna v požární zbrojnici ve dvoře u radnice, kte-
sbor dostal v roce 1941. Šlo o otevřený speciální ha- rou do té doby používali dobrovolní požárníci (ha-
sičský dopravní automobil Škoda s přívěsnou dvou- siči). Stanice převzala od „dobráků“ veškerou tech-
kolovou stříkačkou DS16 od firmy Mára z Poděbrad. niku a to: dopravní automobil se stříkačkou (DVS8), 

V září 1944 v souvislosti se zatýkáním hasič- nákladní automobil TATRA 805, cisternovou auto-
Město Čáslav, stejně tak jako i jiná sídla, v ských funkcionářů zapojených do odboje proti na- mobilovou stříkačku CAS16, automobilovou stří-

minulosti pronásledovaly časté požáry. Proto se cistům, byli kolínským gestapem zatčeni: velitel kačku AS-16 a přenosnou motorovou stříkačku 
místní občané pečlivě starali o dokonalé zajištění sboru Valdemar Doubrava a členové Josef Nováček PS12. Několik z členů místní jednoty ČSPO bylo nás-
svého města. Již v roce 1848 například v majetku a František Tušic, byli vězněni v Terezíně a v květnu ledně převedeno do tak zvaného Veřejného požár-
města byly 2 velké ruční a 1 malá stříkačka, 3 malé 1945 se vrátili s podlomeným zdravím. ního sboru a ti podle svých možností pak společně s 
mosazné stříkačky, 30 dřevěných ručních stříkaček, V květnových revolučních dnech roku 1945 dr- „útvaráky“ vyjížděli k zásahům, kde ale zásah řídil 
24 sudů na vodu a 4 vozy na dovážení vody, 15 želi čáslavští hasiči nepřetržitou službu od 5. do 27. profesionál. První příslušníci stanice  - profesionální 
požárních žebříků a 14 trhacích háků, 98 košů na května, v té době hasili 20 požárů a v hasičské zbro- hasiči - byli z členů MJ ČSPO Čáslav (Brůna, Pavlík).
vodu a větší množství různě velikých nádob na jnici měli skladiště zbraní po ustupující německé ar- Postupem doby však členská základna místní 
donášení vody... Proto také byla Čáslav, v době, kdy mádě. Společně s muži byly v pohotovosti i hasičské jednoty ČSPO stárla a mladí lidé o práci v ní nejevili 
začaly být zakládány sbory dobrovolných hasičů, samaritánky, které poskytly 80 ošetření. zájem. Zároveň docházelo k plynulému navyšování 
jedenáctým městem, které se k tomuto trendu V roce 1950 sbor obdržel spolkový prapor, jenž početního stav profesionálů a dobrovolných členů 
připojilo. V rámci bývalého Čáslavského kraje šlo po byl zhotoven v Jedličkově ústavu zdravotně postiže- zásahové jednotky, kteří posilovali příslušníky útva-
Kutné Hoře dokonce o druhý sbor. Jeho zakladate- ných v Praze. V tomtéž roce byla dobrovolná zása- ru, tak k zásahům vyjíždělo stále méně. Také činnost 
lem v roce 1869 byl Ferdinand Falbrecht. Ten se stal hová hasičská jednotka postupně vybavena moder- MJ ČSPO (po roce 1989 opět přejmenované na tra-
také jeho velitelem, který vyřizoval i administrativní ní soudobou požární technikou - například doprav- diční SDH, jako občanského sdružení) upadala, až 
záležitosti. Při svém založení čítal sbor 31 činných a ním automobilem RNs s přívěsnou požární stříkač- koncem dvacátého století zcela ustala a došlo ke 
31 přispívajících členů. kou PS8, později PS12, automobilovou stříkačku na zrušení organizace dobrovolných hasičů v Čáslavi.

Není známo, proč SDH Čáslav nebyl v roce 1879 podvozku RN, či cisternovou automobilovou stří- Město Čáslav tím pádem nemá ani ustavenu 
mezi zakládajícími členy hasičské župy č. 2 Čáslav- kačkou. „Jednotku SDH obce“ a po stránce požárního za-
ská a vstoupil do ní až v roce 1880. V župě také V roce 1961 ustavila místní jednota Českoslo- bezpečení města se plně musí spoléhat na součas-
setrval pouhý rok a v roce 1881 z ní opět vystoupil. venského svazu požární ochrany, jak byla v roce nou místní stanici Hasičského záchranného sboru.
Na vině byly pravděpodobně nejrůznější neshody Z členů SDH Čáslav v minulosti zastávali vyšší 
uvnitř sboru. Ten ostatně po vystoupení z župy na funkce v dobrovolném hasičstvu např.
několik let jako SDH zanikl a až do roku 1888 byl - Josef Zelinka – ředitel škol v Čáslavi, který od 
sborem městským (obdoba současných „jednotek r. 1906 do r. 1926 byl starostou župy č. 2, jež od 
SDH obce“, sborů „nucených“). V roce 1889 sbor roku 1927 (po jeho smrti) nesla název Zelinkova
znovu vstoupil do župy a z jeho řad se postupně ča- - Václav Chadraba - řídící učitel v Čáslavi, který 
sem rekrutovala řada župních funkcionářů. byl také starostou župy č. 2, přičemž oba jmenova-

V roce 1906 panovaly ve sboru velké neshody, ní byli také členy ústředního výboru České zemské 
proto se jeho vedení ujalo město a od 17. 2. 1907 hasičské jednoty.
byl jeho starostou (do r. 1922) sám purkmistr dr. Jan - Marie Urbanová - učitelka, ve třicátých le-
Kimmer. Ve výboru sboru dále zasedali také další 3 tech dvacátého století byla nejprve členkou „od-
členové městského zastupitelstva. V průběhu roku boru pro dorost a ženy“, od roku 1935 pak náčelni-
1922 vstoupil do sboru jako jeho lékař MUDr. cí „ženských odborů ČZHJ“.
Lochner. - Marie Bašorová - byla členkou OV ČSPO v 

Do roku 1922 sbor používal především ruční Kutné Hoře od roku 1960 - a mnozí další...
čtyřkolovou potahovou stříkačku, kterou v roce Protože nejsou k dispozici statistiky, není mož-
1923 nahradila stříkačka parní. K tehdejší moderni- né přesně určit, na kolika zásazích se dobrovolní 
zaci vybavení velkou měrou přispěla zkušenost, hasiči z Čáslavi po dobu své existence podíleli. Zce-
kterou hasiči učinili při snaze o likvidaci požáru Du- la nepochybně bude ale to číslo úctyhodné, neboť 
síkova divadla (1. 1. 1923), kdy se stará ruční stří- například jen z roku 1898 pocházejí informace o 
kačka bohužel ukázala jako naprosto nevyhovující. sedmi zásazích, v roce 1902 se jednalo minimálně 

1953 hasičská organizace přejmenována, divadelní Ačkoliv požár tehdy přijelo hasit také několik o pět výjezdů, mezi roky 1908 – 1922 je možné na-
kroužek, který nacvičil dvě divadelní hry, s nimiž se okolních sborů a hasiči z Kutné Hory a Kolína, zkáza lézt celkem 26 zápisů, v sedmi případech pomáhali 
předvedl veřejnosti celkem osmkrát, z toho čtyři-byla veliká. Divadlo do základů vyhořelo. v roce 1925, v letech 1927 a 1928 se frekvence 
krát v Dusíkově divadle v Čáslavi a čtyřikrát hostoval V průběhu roku 1932 proběhla mezi občany zásahů zvýšila na 21, období let 1930 - 1932 přines-
mimo Čáslav.města finanční sbírka na zakoupení motorové lo plných 30 situací, kdy bylo třeba pomoci čáslav-

Při územní reorganizaci státu od 1. 7. 1960 pře-dvoukolové stříkačky od firmy Stratílek z Vysokého ských hasičů, jen v roce 1935 šlo o 15 zásahů, a 31 
šel sbor, jako místní jednota Československého sva-Mýta, které se sbor dočkal v roce následujícím. výjezdů zažili členové sboru v roce 1945 (z toho pl-
zu požární ochrany, pod okresní výbor ČSHJ v Kutné Hasičské stříkačky a další náčiní měl sbor ulože- ných 20 v květnových dnech, kdy bylo třeba hasit 
Hoře.ny ve dvou starých kůlnách na obecním dvoře u rad- hořící vojenské automobily v ulicích města). 

V roce 1969 oslavila zdejší jednota Čáslav 100 nice. Od roku 1932 se uvažovalo o stavbě nové ha- SDH v Čáslavi se nesmazatelně zapsal do his-
let trvání dobrovolné požární ochrany a při té pří-sičské zbrojnice, ale teprve 16. 4. 1935 přislíbilo torie města a škoda jen, že zhruba po 130 letech za-
ležitosti se jí dostalo nejvyššího Svazového ocenění městské zastupitelstvo její vybudování a 11. čer- nikl... Od zaniklého SDH převzalo některé předměty 
- byl jí udělen „Čestný prapor ÚV ČSPO“. V té době vence 1937 byl nová zbrojnice slavnostně předána čáslavské městské muzeum jako muzejní exponáty. 
měla čáslavská jednota 32 členů a vydala nákladem do užívání sboru. Postavena byla za 171 000 korun. Jde například historický hasičský prapor z r. 1950 a 
200 ks publikaci „1869 - 100 let - 1969 Požárního V přízemí budovy byla klubovna, místnost pro hlíd- také „Český prapor ÚV ČSPO“.
sboru Čáslav,“ kterou sestavila Marie Urbanová. ky, 3 garáže, umývárna a WC; v poschodí pak větší 
Pořízeno bylo také fotografické tablo členů. Brožur-sál (sborovna) a bytová jednotka pro sborového 
ka byla v prodeji po 5 Kčs.strojmistra (řidiče) o 3 místnostech, včetně příslu-

Dne 25. 6. 1970 byla v Čáslavi (jako první ze tří šenství. Na dvoře u zbrojnice byla postavena cvičná 
na Kutnohorsku) zřízena pobočná stanice Okresní-lezecká věž.

Zpracováno z podkladů, dodaných velitelem čás-
lavské stanice HZS, npor. Bc. Petrem Klatovským.

zn

...PŘED VZNIKEM PROFESIONÁLNÍHO HASIČSKÉHO SBORU...
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Z KONGA PŘES ANGLII ROVNOU DO VESMÍRU

Pane Pitzmosi, máte na kontě šest knih. Jaký 
žánr tyto tituly představují?

Těchto subžánrů bude zřejmě mnohem více. 
Můžete ale přiblížit, čím konkrétně se vyznačuje 
právě tento?

Ve Vašich knihách se hodně objevuje vůně dá-
lek a tajemna. Například děj již zmiňovaných Démo-
nů pralesa se odehrává v Kongu a historické romány 
ve středověké Anglii. Cestujete hodně - nebo odkud 
čerpáte nápady?

Jak jste se dostal k psaní knih?

Můžeme se ve Vašem případě bavit o snadných 
začátcích?

 Existuje spousta příběhů, kterým jejich autoři 
neumožní opustit šuplík stolu. Může to být kvůli 
nízkému sebevědomí, pocitu, že jejich vyjádření 
nikdo číst nebude nebo se stane terčem posměchu. 
Našel byste pár slov pro nejisté amatérské spisova-
tele?

še jakýkoliv příběh nebo například i nakreslí obraz 
nebo složí píseň atd., do díla vždy vloží kus sebe a 

Píšu dobrodružné, historické a teď nově sci-fi člověk by se za to co je, stydět rozhodně neměl. Kaž-
romány v subžánru space opera (překl. vesmírná dému se samozřejmě líbí něco jiného a netvrdím, že 
opera). když už se daný člověk odhodlá se svým dílem vyjít 

na světlo, budou všichni chtít číst jeho texty, po-
slouchat hudbu nebo kupovat jeho obrazy, ale vždy 
se najde někdo, komu se ta práce líbit bude. 

Je jich skutečně mnoho. Některé se odehrávají 
na Zemi v nepříliš vzdálené budoucnosti, například 
kyberpunk. Space opera vypráví příběh, který pri-
márně probíhá ve vesmíru a většinou v daleké bu-
doucnosti, může v ní docházet ke kontaktu s mimo-
zemskými civilizacemi anebo k mezihvězdným kon-
fliktům. Za vzorový příklad bych mohl označit seriál 
Star Trek anebo ságu Star Wars.

Když to vezmu od úplného začátku, tak jsem ke 
knihám směřoval již od dětství, protože mi matka 
hodně četla. Tyto příběhy jsem nějakým způsobem 
vstřebával a v osmi letech mě napadlo, že vytvořím 
knihu. Skládala z textu a nakreslených obrázků - byl 
to takový dětský komiks. Takže touha psát knihy mě 
chytila již v dětství, ale v období puberty se začala 
pomalu vytrácet. Těsně před maturitou jsem si na-
štěstí uvědomil, že se tímto směrem vydám a psát 
budu. V roce 2005 tedy odstartovala práce na mém 
prvním románu Démoni pralesa, který vyšel o tři 
roky později v nakladatelství Alpress. 

 Neřekl bych. Démony pralesa jsem začal psát 
ve svých devatenácti letech a práce na první verzi 
mi trvala osm měsíců. Následovaly ale různé úpra-
vy, oslovování nakladatelství, kterých bylo snad dva-
cet, a román se ujal až poté, kdy prošel asi čtvrtou 
rozsáhlou úpravou. 

Je to škoda, protože některé věci mohou mít 
velký potenciál. Hlavně si myslím, že každý kdo sepí-

Před vydáním historického románu, mi bylo 
zase v jiném nakladatelství řečeno, že je lepší, když 
autor se změnou žánru, změní také jméno. Čtenáři 
vybírající si knihu od autora, kterého již znají třeba z 
detektivky, mohou totiž očekávat něco podobného 
a poté bývají zklamáni. Aleš Pitzmos pravděpodob-
ně není lehko zapamatovatelné nebo se nehodí pro 
prezentování spisovatele, tak mi bylo opět doporu-
čeno zvolit si další pseudonym. Změnil jsem si tedy 
pouze příjmení na Pospíchal, a tento pseudonym 
používám pro historické romány.

Až pod prozatím poslední knihu Světlo pulsaru, 
s přechodem na další žánr, tentokrát sci-fi, jsem se 

Cestuji, ale ne tolik jak bych chtěl. Inspiraci spí- mohl podepsat vlastním jménem, což vlastně pova-
še beru z dokumentů nebo z literatury faktu. V pří- žuji za úspěch, protože se tím propojila moje dosa-
padě Démonů pralesa mě inspirovala kniha od Jaro- vadní tvorba. 
slava Mareše, v níž byly uvedeny legendy domorod-
ců o tajemných zvířatech, vyskytujících se v konž- Chtěl bych si nejprve odpočinout a nabrat síly, 
ském deštném pralese. Na těchto základech jsem než budu pokračovat v další tvorbě. Nicméně mi 
tedy vystavěl příběh své první knihy. Jako další zají- ještě letos vyjdou dvě knihy, na nichž jsem pracoval 
mavý zdroj nápadů mohu uvést například švýcar- v uplynulém roce. Dobrodružný román Kamenní 
ského záhadologa Ericha von Dänikena, který se ve strážci (pod pseudonymem Alec Palmer) a pokračo-
svých dílech zabývá nekonvenční archeologií a razí vání Světla pulsaru, Záře supernovy, které si ale bu-
teorii, že v hluboké minulosti na Zemi působili mimo- dou moci přečíst čtenáři bez ohledu na to, zda první 
zemšťané, takzvaní archeoastronauti, kteří zane- díl znají. Snad půjde v nakladatelstvích vše podle 
chali stopy po své přítomnosti v různých starově- plánu a knihy se tento rok v knihkupectvích objeví.
kých kulturách.

Těžko říci. Sedí mi dobrodružné romány, nicmé-
Asi bych zmínil Jurský park od Michaela Crichto- ně tady si člověk musí nastudovat ohromná kvanta 

na. To bude moje neoblíbenější kniha, ke které se informací a faktů. Řekněme, že napsání jednoho v 
rád vracím. mém případě může trvat téměř rok. Při psaní sci-fi 

příběhu mám takřka neomezené možnosti a mohu 
naplno pustit otěže své fantazii. Na chystané Záři 
supernovy jsem celkově pracoval pouze dva měsí-
ce. Tam se jednalo o obrovský tvůrčí výtrysk, ale 

Jeho ranější tvorbu mám rád. Styl psaní jsem se práce byla kratší především díky podstatně větším 
snažil odkoukat spíše od již zmiňovaného Michaela možnostem využít pouze představivost. Jednoznač-
Crichtona. ně určit co mě baví více, však nedokážu.

Nakladatelství Alpress vydává většinou zahra- Jistě přečtu úryvky z připravovaných knížek. 
niční autory. Bylo mi tedy navrhnuto, abych si vy- Pravděpodobně přijde řada na moji prvotinu, poté 
bral pseudonym, pod kterým vydám svůj první titul. něco z historického románu Temnota rodu odehrá-
Jméno Alec Palmer je podle mě pěkné, takže jsem s vajícího se v Anglii a kousek ze Světla pulsaru.
tím problém neměl. 

Co plánujete pro tento rok?

Jaký žánr se Vám lépe píše?
Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? 

Čtenáři Vás přirovnávají ke spisovateli, vystupu-
jícím pod pseudonymem James Rollins, vlastním 
jménem James Paul Czajkowski. Je to také Váš oblí-
bený autor? 

K vašim pseudonymům. Píšete pod jmény Alec V březnu budete mít v Čáslavi autorské čtení. Ze 
Palmer a Aleš Pospíchal. Jak jste se k nim dostal?  kterých knih budete číst?

    JN, foto: archiv Aleše Pitzmose

V únorovém čísle Čáslavských novin jsme Vám představili spisovatelku Jarosla- ka a v kategorii povídka skončil na prvním místě.  
vu Hofmanovou. Nyní přinášíme rozhovor se spisovatelem Alešem Pitzmosem Nadějný autor se narodil v roce 1986 a vyšlo mu již šest knih a dvě další by 
- a přestože se tito dva čáslavští autoři věnují zcela odlišným žánrům a stylům se ke čtenáři měly dostat tento rok. 
psaní, povídání s oběma bylo příjemné a zcela dokazovalo, že v každém příbě- Úryvky nejen z těchto připravovaných knih zazní také 21. března od 17:00 v 
hu nechávají kus sebe. Aleš Pitzmos píše převážně romány, cizí mu ale nejsou rámci připravovaného autorského čtení v přednáškové místnosti čáslavské 
ani povídky. V roce 2010 se tak mohl zúčastnit literární soutěže Cena Karla Čap- knihovny.
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 František Tesař, Mistr umělecké mozaiky, se v Čás-
lavi narodil, zde žije a tvoří. Letos v březnu oslaví v 
plné síle a pracovním vytížení 80. narozeniny. Na 
své životní cestě zanechává v rodné Čáslavi význam-
nou stopu.

Popřejme Františku Tesařovi do dalších let 
hodně zdraví a tvořivosti. Ať jeho stopa v Čáslavi je 
stále výrazná a rozšiřuje se. 

Narodil se 27. března 1

namná.  Profesor Marek „dával nápady“ a Tesař je 
realizoval umělecky. Oběma šlo o to, přispět ke 
„zdobnosti města“. Výsledek je obdivuhodný: měst-
ské muzeum se může pochlubit zrekonstruovanou 
svatováclavskou korunou na své střeše a při rekon-
strukci interiéru restaurováním stropní figurální 
výzdoby. Pro synagogu (tehdy ještě Galerii Jindřicha 
Pruchy) vznikl v roce 1970 městský znak (autorem 
návrhu je František Tesař, realizoval ho v dílně ÚUŘ; 
transfer znaku proveden v roce 2005, umístěn na 
boční stěnu městského úřadu v ulici Generála Eliáše 
a doplněn autorem o nápis Městský úřad). Dále ga-
lerie v bývalé synagoze měla dekorativní dveře s vit-
ráží z leptaného skla (v roce 2000 byly tyto dveře 
přemístěny do nové galerie v Jeníkovské ulici). Na 
chodbě radnice byla vytvořena deska představitelů 
města. Další spolupráce byla směřována také na bu-
dovu sokolovny: byla obnovena deska Miroslava 
Tyrše a deska popravených a umučených členů So-
kola na chodbě sokolovny, plastika sokola na štítu 

dionu, na vchod do nové budovy městského úřadu sokolovny.
byl umístěn státní znak, do vstupní haly městské ne-Druhé Tesařovo čáslavské období je spojené s 
mocnice busta MUDr. Jana Kafuňka od sochařky Bo-osobou Ing. arch. Zdeňka Jirouta. To již František na-
rovičkové. Štít městských lázní zdobí Tesařova au-trvalo přesídlil do Čáslavi, pracuje ve svém ateliéru 
torská mozaika s názvem Čistota města. Zvláštní po-Na Skále čp. 1252, v restituci mu byl navrácen rodný 
zornost si zaslouží autorská mozaiková výzdoba no-dům po rodičích a zde vzniká soukromá galerie Čes-
vého kolumbária na čáslavském hřbitově: Alfa a ké mozaiky, která je určena odborné veřejnosti. Ve 
omega lidského života, dvě cesty, život a smrt se vzájemné spolupráci obou byla nainstalována pod 
rozvětvují a vytvářejí pohár života a v něm je umí-hrází Podměstského rybníka socha sv. Jana Nepo-
stěna zářící hvězda představující obrácené Boží oko. muckého a železná kovová brána u starého mlýna. 
Pomník v Mahenově ulici (v parčíku u gymnázia)po-936 v domě čp. 124 v uli- Došlo k umístění sochy bohyně Týché (včetně reali-
važuje Tesař za nejlepší dílo. Připomíná oběti totalit ci Klimenta Čermáka. V dětství Tesař velmi rád kres- zace podstavce) na Žižkově náměstí, provedena by-
(let 1914-18, 1939-45, 1948-89), které symbolizuje lil a maloval, to byla jeho velká záliba, rád se díval na 
kruhové okno s ostnatým drátem, ale z druhé stany tvorbu čáslavských výtvarníků Karla Kaliny a Mi-
je zlatá niť – paprsek naděje z bezvýchodné situace.loslava Vostrovského a kopíroval obrazy. Jako syn 

Třetí čáslavskou etapou Tesaře je jeho samo-živnostníka měl jít pracovat do dolů, na studium sa-
statná činnost pro město a okolí (spolupráce s Ing. mozřejmě nemohl ani pomyslet. Nakonec nastoupil 
arch. Jiroutem byla uzavřena jeho úmrtím). Vzniká jako dělník na pile ve Zbýšově. Jeho talentu si všiml 
návrh vítacích objektů se siluetou Čáslavi na příjez-vzdálený příbuzný a doporučil rodičům, aby ho dali 
dových komunikacích, obelisk k výročí 750 let měs-na výtvarnou školu. To si již nesl s sebou jako pra-
ta pro Žižkovo náměstí a návrh na označení tří pa-covitý dělník doporučení ke studiu a získal v té době 
mátných stromů. Realizována jsou další autorská tolik potřebný „dělnický původ“. Vykonal úspěšně 
exteriérová díla: mozaiková dekorativní oblázková přijímací zkoušky na Střední uměleckoprůmyslovou 
stěna na domě pana Šorejse, domovní znamení s školu v Praze, obor nástěnná malba v architektuře. 
názvem Labyrint života pro dům pana Žaloudka, in-Při přijímacích zkouškách projevil mimořádný ta-
formační deska pro zviditelnění místa rodného do-lent a ze tří set uchazečů byl přijat rovnou do 2. roč-
mu Rudolfa Těsnohlídka, dekorativní stěna z obláz-níku. Školu úspěšně ukončil v roce 1957 a po absol-
ků s názvem Čas pro hospůdku Na Skále. V nedale-vování dvouleté základní vojenské služby nastoupil 
kých Žehušicích je mozaikový portrét Jana Václava v roce 1960 do ateliéru umělecké mozaiky Ústředí 
Sticha na nové budově ZŠ. Z dílny Tesaře pochází i uměleckých řemesel (ÚUŘ) v Praze, již v roce 1963 
velmi zdařilá interiérová mozaika pro výzdobu scho-byl jmenován vedoucím tohoto ateliéru a působil 
diště školicího střediska pro firmu Silnice, s.r.o. s zde více než 30 let, až do zániku podniku v roce 
názvem Dopravní cesta a mozaikový kruhový štít 1994. Získal titul Mistr uměleckého řemesla v oboru 
domu pečovatelské služby Anima s názvem Tep umělecká mozaika. Mozaikářská dílna ÚUŘ  v Praze 
(představuje tep srdce a světelný tunel;  originální zanikla v roce 1993 nešťastnou privatizací. Přesto, 
motiv se stal logem Animy). Při svých realizacích že František Tesař byl považován za nejlepšího od-
výtvarník často spolupracuje s uměleckým kovářem borníka v oboru, že za dlouholetou praxi se podílel 
Ladislavem Horákem a s čáslavskou firmou Prokon.na realizaci 400 mozaikových návrhů předních čes-

Z předchozího textu vyplývá, že František Tesař kých i slovenských výtvarníků, se mu nepodařilo la rekonstrukce pomníku Matouše Ulického na bý-
je nadšenec, kterému se hoby stalo profesí. Velmi obor udržet a byl propuštěn. Po privatizaci odkoupil valém popravišti, obnovena a vytvořena nová me-
výrazně se podílí na rozvíjení zdobnosti rodného zásoby materiálu (dílna využívala jako základ pro teorologické stanice na čáslavském náměstí. Navrh-
města a je rád, že po sobě zanechává stopu. mozaiky 3 tisíce odstínu skla!) a získal licenci na res- li a doplnili Památníku 21. pěšího pluku maršála 

taurátorskou činnost v oboru umělecké mozaiky. V Foche - pomník válečných veteránů u bývalých ka-
roce 1994 vstoupil na novou profesionální cestu - sáren. Dále se společně podíleli na umístění soch 
tentokráte spojenou především s městem Čáslav. akademické sochařky Blaženy Borovičkové a na zří-

Již koncem 60. let začíná první období Tesařovy zení síně rodáků, včetně expozice arch. Josefa Svo-
V příštím vydání: čáslavské stopy. Tehdy ho k spolupráci vyzval pro- body,  v nové galerii v bývalých kasárnách. Nainsta-

„Životní cesta dlážděná nejen mozaikou.“fesor Milan Marek a byla to spolupráce velmi výz- lována byla mozaika Atlet - vítěz u atletického sta-

Mgr. Jana Andrejsková 

ŽIVOTNÍ CESTA DLÁŽDĚNÁ MOZAIKOU 
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2016

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA ČÁSLAV

Naše nabídka:

Burza knih

Minikurz Jak s on-line katalogem (každý

pátek v měsíci od 9 do 10 hodin)

Výstava komiksů

Amnestie pro zapomnětlivé čtenáře

(pouze v  týdnu od 21. do 25. 3.)

Noví čtenáři s výpůjčkou budou 

zaregistrováni na pololetí zdarma

Děti čtou dětem, aneb Ukaž všem, jak

umíš číst (každé pondělí od 13 do 15 hodin)

Čtěte ušima - přednáška o audioknihách

v Klubu důchodců

Autorské čtení čáslavského spisovatele

Aleše Pitzmose (21. 3.)

Literární klub Dr. Nadi Benešové při Městském 
muzeu a knihovně Čáslav vyhlašuje 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 
ČÁSLAV 2016

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Uzávěrka: 30. června 2016

- Soutěží se v kategoriích poezie a próza
- Soutěž je určena pro amatérské autory od 15 let.
- Přijímají se práce dosud nepublikované (a to ani 
na internetu) v rozsahu do 5 stran formátu A4, 
písmo velikost 12.
Každý soutěžící zašle svůj soutěžní text e-mailem 
na adresu soutez.lknb@seznam.cz, a to jako 
přílohu ve formátu .doc nebo .docx. V průvodním 
textu e-mailu (nikoli na přílohách) uvede autor své 
jméno a adresu. Přihlášením do soutěže dávají 
soutěžící automaticky souhlas se zveřejněním 
svého textu ve sborníku LKNB. Odborná porota 
vybere v obou kategoriích práce, které obdrží cenu 
poroty, případně čestné uznání. Vítězné práce 
budou vydány ve sborníku, který obdrží všichni 
soutěžící autoři při slavnostním vyhlášení vítězů. 

Veřejné slavnostní 
vyhlášení výsledků 

soutěže bude uspořádáno 
v říjnu 2016. 

DEN S AUDIOKNIHOU BYL PRO MNOHÉ 
PŘEKVAPENÍM
Již od útlého věku se svým dětem 
snažíme vštěpovat lásku ke knihám a 
čtení obecně. Usilujeme o to, aby se pro 
ně psané příběhy staly samozřejmou 
součástí života, podporující a rozvíjející 
fantazii, ale i smysl a cit pro rodný jazyk. 
Čáslavská městská knihovna se v tomto 
roce navíc zapojila také do celostátního 
programu, nazvaného Den s audiokni-
hou. 

S audioknihami se v současné době 
můžeme setkat stále častěji. Jde jednak 
o odraz rozvoje moderních technologií a 
dále také stále častěji zmiňovaného nedostatku daly pracovnice městské knihovny speciální prog-
času. V této souvislosti jde ale často o důvod hodný ram i v následujícím dnu. Zkrácené čtené příběhy, 
diskuse, protože hodiny, strávené sledováním jejichž délka se pohybuje kolem dvou až tří hodin, 
televizní obrazovky by bylo často možné zaměnit na děti zaujaly. 
poklidné minuty, strávené nad stránkami knihy. Ať „Audiokniha samozřejmě klasické čtení nena-
již máme důvod jakýkoliv, využití audioknihy je hradí, jde ale o novou zábavnou možnost seznáme-
velmi dobrou možností například při cestách do ní se se základní dějovou linkou příběhu. Poté je 
školy či zaměstnání, ale také při sportu a dalších větší pravděpodobnost, že děti, ale i dospělí, 
aktivitách. sáhnou do knihovny a knihu si přečtou celou,“ kons-

V Čáslavi měli děti i dospělí možnost seznámit tatovala paní Marie Hrubá, zástupkyně ředitelky 
se s audioknihami, které jsou ve zdejší knihovně k Městského muzea a knihovny Čáslav. Dalším cílem 
dispozici, již na konci ledna tohoto roku, konkrétně bylo podle jejího vyjádření také podpořit povědomí 
27. 1. 2016. O akci, při níž byly zájemcům pouštěny veřejnosti o existenci tohoto relativně nového fe-
ukázky například z audioknih Stopařův průvodce po noménu. Obdobný program bude připraven také na 
galaxii, Tři mušketýři a dalších, byl velký zájem nejen měsíc březen, a to v rámci akce Březen - měsíc čte-
u čtenářů z řad veřejnosti, ale také ze strany míst- nářů a uskuteční se v místním Klubu důchodců v uli-
ních škol. Právě pro děti ze základních škol uspořá- ci Přemysla Otakara II.                                               zn
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MĚSTO ZALOŽENÍ KLUBU POVAŽUJE 
TÉMĚŘ ZA POVINNOST

SOUČASNÁ SITUACE A VIZE 
DO BUDOUCNA

Zájem o bruslení na ledové ploše v této zimní 
sezóně jasně podtrhl, že Čáslav je městem sportu 
všeho druhu. Vedení města si je toho samozřejmě 
vědomo a podporou sportovců a zdravého životní-
ho stylu je například právě rozšíření nabídky spor-
tovního vyžití v areálu Vodranty, které poskytuje 
zázemí fotbalistům, atletům, tenistům, plavcům a 
nově se mezi ně zařadí také hokejisté. 

„Velmi nás těší projevený zájem o veřejné brus-
lení a hokej, který má mimochodem ve městě jistou 
tradici. Ta byla bohužel přerušena, a proto považu-
jeme téměř za povinnost, aby byl po několikaleté 
pauze vybudován nový hokejový svět. V současné 
době probíhá konečná fáze výběrového řízení  na 
firmu, která hned jak to půjde, zahájí práce na dru-
hé etapě výstavby zimního stadionu tak, aby byl 
příští zimní sezónu plně k dispozici. Již dnes je také 
ten správný čas pro založení klubu a podrobnější 
promyšlení koncepce, které má náležitosti vyžadují-
cí určitý časový horizont. Podrobnější informace o 
současném průběhu Vám jistě blíže přiblíží pan Ing. 
Viliam Chrenka, který je ,motorem' tohoto záměru, 
” uvedl k tématu starosta města Ing. Jaromír Strnad. 

me také přislíbenu podporu města, které je k nám vání pomoci fakt, že v Čáslavi je možnost se tomuto 
velice vstřícné a otevřené. Vše je velmi dobře rozje- sportu věnovat. Stejně to tak dnes pochopitelně 
té,” vypočítává pan Chrenka. funguje u jiných sportů, které zde mají tradici jako 

Dále také zmínil konkrétní vize, týkající se příští například fotbal nebo atletika.“
zimní sezóny: „Je potřeba si uvědomit, že hokejová 
tradice byla v Čáslavi na delší dobu přerušena, takže 
stavíme na ,zelené louce'. Je důležité nemít hlavu v 
oblacích, ale stát nohama pevně na zemi. Pokud 
bude stadion připraven po stránce stavební, tech-
nické a bude již vytvořeno potřebné zázemí, tak ho-

 kejovou sezónu zahájíme. Vše chceme postavit na 
„Hokeji se věnuji celý život. V čáslavském těch nejmenších a mládeži, kterým chceme zajistit 

hokejovém klubu jsem působil zhruba 25 let, od co nejkvalitnější trenérské vedení. Tým dospělých 
roku 1965 do roku 1990. Po vojně jsem pár let hrál v by tedy měl sloužit jako inspirace a vzor pro ty menší 
Hostovlicích a zhruba v roce 1965 mé kroky vedly hokejisty v podobě trenérských autorit a hrát odpo-
sem do Čáslavi. Tehdy čáslavský hokej vedl pan vídající kvalitní soutěž.
Karel Dvořáček, po kterém, někdy v období okolo Zkrátka a stručně, chceme po otevření stadio-
roku 1970, připadla role trenéra mně. Vznikl nu, aby se ti nejmenší zájemci o hokej - z řad chlap-
výborný kolektiv a mohu směle říci, že jsme měli ců, ale rozhodně také dívek, které hrají leckdy lépe 
dobré výsledky.     než chlapci - naučili správně bruslit a v druhé polovi-

Naše byla sice ta nejnižší hokejová třída, ale kva-ně sezóny je případně přihlásit do mini turnajů. Star-
litně jsme měli rozhodně na víc. Scházeli nám spon-ší hráče a dorost v tuto chvíli řešit nemůžeme, pro-
zoři a finanční prostředky, takže ačkoliv jsme se do-tože nemáme základy, ale i na ně se dostane. O ná-
kázali několikrát umístit na samotném vrcholu ta-borech nejen na zdejších školách a o dalším vývoji, 
bulky, postavit se silnějším týmům a zvítězit nad budeme informovat.”
nimi, z okresního přeboru do vyšší ligy postup mož-
ný nebyl.

Tréninky a domácí zápasy probíhaly ve Vodran-že přinést: „Z části se o tohle všechno snažíme také z 
tech v místech mezi dnešními kabinami fotbalového preventivních důvodů. Věřím, že podobné aktivity Od listopadu loňského roku běží spolupráce klubu a tenisovými kurty, kde je dnes dětské a multi-pomáhají alespoň určitým procentem ke snižování města s panem Ing. Viliamem Chrenkou, který si s funkční hřiště. Tam byla betonová plocha ohraniče-rizik spojených s dospívajícími a hrozbami jako jsou myšlenkou přivést čáslavský hokej zpět k životu, ná mantinely, na kterou v noci, při teplotě pod bo-cigarety, alkohol nebo jiné návykové látky. Je tím pohrává od prvních úvah současného vedení města dem mrazu mládenci stříkali vodu, abychom druhý také podporován pohyb a zdravý životní styl. Vez-o postavení stadionu v . Právě dnes přišla den mohli hrát. Svým způsobem jsem ty kluky lito-měte si jen kolik lidí, jen tak pro radost, vytáhlo brus-jeho doba a rozhovor s ním jasně napovídá, že hoke- val, že tady nemají pořádný zimní stadion. Díky sou-le a přišlo si zabruslit.   jová budoucnost byla předána do správných rukou. časnému panu starostovi a celému vedení města Výhodu bych také časem viděl v tom, že žákům „Činnost jsme začali vyvíjet již od listopadu loň- tomu tak bude a já jsem za to velmi rád,” pohovořil devátých tříd základních škol se zájmem o hokej, ského roku, protože je vše potřeba do detailu oprav- pan Havelka.                         rozhodujícím se kam dál na školu, může při rozhodo-du dobře promyslet od startovní čáry až po cílovou 

pásku, která je v našem případě několik let daleko. 
Zatím jsme ve fázi, která by se mohla nazvat tako-
vou první pomyslnou metou, a sice před založením 
klubu neboli spolku, které s sebou nese mnoho admi-
nistrativních kroků.  

Klub zakládáme v souladu s novým občanským 
zákoníkem. Po schválení dnes již vytvořených sta-
nov pošleme příslušnému rejstříkovému soudu ná-
vrh na zapsání. Až samotným zápisem vzniká spo-
lek, což může trvat několik dnů. Poté nás ale dále 
čeká podání přihlášky dobrovolnému sdružení Čes-
ké unie sportu, z. s., následovat bude přihláška klu-
bu do Českého svazu ledního hokeje a dalším kro-
kem je registrace u Krajského svazu ledního hokeje 
pro Středočeský svaz. Úplně jednoduché to tedy 
není.

Dnes už ale probíhají konzultace s právníkem 
ohledně stanov, oslovili jsme trenéry s požadova-
nou kvalifikací držící minimálně trenérskou licenci 
B, tvoříme logo klubu, pracujeme na webových 
stránkách, ale především připravujeme nábory, a 
jezdíme na ,zkušenou' po zimních stadionech. Má-

Další zajímavé povídání proběhlo s panem Vla-
dimírem Havelkou, dlouholetým hráčem a trené-
rem čáslavských hokejistů, který nám poskytl také 
pár zajímavých informací. 

Pan Chrenka ke konci rozhovoru také zmínil vý-
hody, které stadion a existence klubu ve městě mů-

Čáslavi

ČÁSLAVSKÉMU HOKEJI SE SVÉHO 
ČASU VELMI DAŘILO 

JN

ZAKLÁDÁNÍ HOKEJOVÉHO KLUBU JE V PLNÉM PROUDU  
Ledová plocha, po které se během této zimní sezóny proháněli bruslaři napříč na tak, aby splňovala kritéria plnohodnotného zimního stadionu. Skutečně je 
generacemi, bude 28. 2. uzavřena a zájemci o čáslavské bruslení nyní mohou na co se těšit. Zpozornět by také měli i hokejoví fanoušci. 
vyhlížet další sezónu, která bude poskytovat například lepší zázemí a možnost Ke kompletnímu zimnímu stadionu bude městu chybět již jen jediné, hoke-
bruslit za jakéhokoliv počasí. jový klub, a ačkoliv se může zdát, že je na řešení tohoto tématu brzy, přípravy a 

Jak je jistě většině čtenářů čáslavských novin známo, ledová plocha bude jednání v souvislosti se založením klubu, který následně zastřeší čáslavské hoke-
během přicházejícího jarního a následně letního období, zastřešena a doladě- jové týmy, jsou v plném proudu.      
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Japonská lidová

Vítězslav Novák (1870 - 1949)
SAKURA, SAKURA  

PÍSNĚ ZIMNÍCH NOCÍ,  op.30 pro klavír
Píseň měsíční noci
Píseň bouřlivé noci
Píseň vánoční noci
Píseň noci karnevalové 

"SAKURA A JABLÚČKO" 2016
Dusíkovo divadlo Čáslav 7. března 2016 v 18 hodin

Nao Higano – soprán      Yukiko Sawa – klavír

Nao Higano 

též absolvovala mistrovské kurzy u G. 
Beňačkové,  D. Iordachesca, S. Kopčá-
ka,  P. Dvorského a  Z. Livorové. Je drži-
telkou 1. ceny Yamaha Foudation, ně-
kolik let po sobě získala grant Sloven-
ského hudebního fondu za koncertní 
činnost. Je stálým hostem operních 
scén - SND Bratislava, SO Bánská Byst-
rica, ND Brno a SKO Žilina, jako sólistka 
spolupracuje s českými a slovenskými 
orchestry. Vyučovala na konzervato-
řích v Žilině a v Kroměříži, kde v sou-
časnosti žije. Krom hudebně interpre-
tační a pedagogické činnosti věnuje se 
i výtvarné tvorbě - počínaje rokem Sopranistka Nao Higano pochází z pre-
2008 je členkou spolku výtvarníků v fektury Chiba v Japonsku. Po absolu-
Kroměříži. Projekt "Sakura a jablúčko" toriu na Univerzitě Seitoku pokračo-
obnášející japonské a československé vala ve studiu zpěvu na VŠMU v Bra-
turné realizuje paní Nao Higano s tislavě, kterou ve třídě Prof. P. Mikulá-
pianistkou Yukiko Sawa pravidelně od še zakončila doktorátem. V této době 

Yukiko Sawa 
Yukiko Sawa 
na Musashino Academy v Tokiu a jako 
stipendistka tehdejší československé 
vlády na AMU v Praze ve třídě Prof. 
Josefa Páleníčka. Patří k předním 
propagátorkám české hudby v 
Japonsku; krom pravidelné koncertní 
činnosti ve své vlasti je i aktivní 
členkou Společnosti Bohuslava 
Martinů a Leoše Janáčka v Tokiu. 
Každoročně koncertuje po celé České 
republice, spolupracuje s Českým 
rozhlasem a Českou televizí. Pedago- překladatelskou - z češtiny do japon-
gicky působí na Univerzitě Seitoku, štiny překládá a vydává libreta oper 
žije v Yokohamě. Krom činnosti Leoše Janáčka. Se sopranistkou Nao 
interpretační nutno zmínit i činnost Higano spolupracuje od roku 1998. 

vystudovala klavírní obor 
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Václav Jan Tomášek (1774 - 1850)
VÝBĚR Z PÍSNÍ
Měj se dobře
Heidenröslein
Gretchen am Spinnrade 

Shoji Moroi (1930 - 2012)
TŘI FRAGMENTY
pro soprán a klavír (1858)
Fudži no hana/Květy vistárie
Fukinoto/́Jarní devětsil
Toén/Zimní zahrada  

Akira Ifukube (1914 – 2006)
SUITA PRO KLAVÍR
(výběr)
Nagaši ginjú šidžin/Potulný zpěvák 
Nebuta/Slavnostní balada 

Rafael Kubelík (1914 – 1996) 
VERŠE PSANÉ NA VODU
variace na japonské pětiverše 
v přebaś nění B. Mathesia
pro soprán a klavír

Marno je na vodu psát
Má láska jak kachnička
Měsíce odraz hladinou vodní
Lidé o nás povídají 
Na pustou cestu napadal sníh

Prastaré město, císařské město
Všude je jaro
Jsem jako lávka
Lásko, jsi jako blesk
Ve snu i Čína blízko se zdá
Marno je na vodu psát 

Japonské lidové písně: 
Čakkiri buši/Píseň sběru 
čajových listů
Ringo no uta/Píseň jablka 
O makiba ha midori/Hořela lipka 

Prestižní ocenění od Klubu Za starou Prahu za nejlepší 
usazení nové nebo doplněné stavby do historického 
prostředí získal krásný objekt dostavby Dusíkova divadla v 
Čáslavi od architektonického ateliéru Burian&Křivinka. Ve 
finálové šestici staveb měli architekti z tohoto ateliéru hned 
dvě želízka v ohni a jedno z nich se skutečně stalo vítězným.
Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém 
prostředí je každý rok udělována novým architektonickým 
dílům, která skvěle zapadají do staré místní zástavby a 
obohacují ji o nové prvky.
Nejvíc v soutěži bodoval brněnský architektonický ateliér 
Burian&Křivinka, který se zabývá hlavně občanskými 
stavbami pro veřejný sektor i soukromé zákazníky.
Vítězná dostavba Dusíkova divadla v Čáslavi je uměřenou 
stavbou, která respektuje původní objekt.
„Moderní architektura s divadelním zázemím a příjemnou 
kavárnou se zde ohleduplně včlenila mezi historické 
divadelní budovy a středověký hradební pás,” uvedl 
předseda poroty soutěže Rostislav Švácha.
Ateliér měl ve finále soutěže i nárožní budovu rozsáhlejšího 
areálu Pálavské galerie vín Venuše v Pavlově.
Komenského most získal další cenu 
Druhé místo v klání má Komenského most v Jaroměři, který 
už loni získal titul Stavba roku [ ].
Most navrhl profesor technické univerzity v Cáchách Mirko 
Baum s architektem Davidem Barošem a statikem 
Vladimírem Janatou. Podle Šváchy most zaujme členitou 
konstrukcí své spodní nosné části, která zajímavě 
kontrastuje se střídmě řešeným vrškem pro chodce a 
cyklisty.
FOTO: archiv soutěže Stavba roku 2015
Třetí místo v soutěži získala vkusná novostavba Galerie 
Pakosta v Litomyšli vzniklá z tradičních materiálů. Té dala 
brněnská architektka Zdeňka Vydrová formu neveliké věže, 
která vytvořila elegantní a nenásilný přechod mezi drobnou 
strukturou okolních měšťanských domů a mohutným blokem 
bývalého gymnázia.
„Autorka pro své dílo zvolila tradiční materiály v ne úplně 
tradiční kombinaci a dokázala je dobře ozvláštnit i 
neobvyklou formou pultové střechy,” uvedl Švácha.
Šestice staveb ucházejících se o letošní cenu Klubu Za 
starou Prahu měla podle předsedy soutěže hodně 
vyrovnanou úroveň.
Do finále Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v 
historickém prostředí za rok 2015 se probojovala například i 
brněnská dostavba areálu filozofické fakulty od ateliéru Petra 
Pelčáka.
Nechyběla i přístavba mateřské školy ve Velké Bystřici od 
architektů Michal Sborwitz, Marie Sborwitzová a Karel Prášil.
Všechny tyto novostavby podle poroty povyšují své prostředí 
na novou, ještě kvalitnější úroveň.

celá zpráva

VÍTĚZSTVÍ PRO DUSÍKOVO DIVADLO
DOSTAVBA DIVADLA ZÍSKALA PRVNÍ MÍSTO V SOUTĚŽI 

O NEJLEPŠÍ USAZENÍ NEBO DOPLNĚNÍ STAVBY 
DO HISTORICKÉHO PROSTŘEDÍ

V roce 2012 byla zprovozněna Nová scéna Dusíkova 
divadla. Ačkoliv někteří obyvatelé města pochybo-
vali o možnosti začlenění moderní architektury do 
historické části Čáslavi, architekti z brněnské 
kanceláře Burian - Křivinka dokázali, že se rozhodně 
nejedná o neřešitelný úkol. 

divadla v prestižní celostátní Svoje potěšení ze získaní Ceny Klubu Za starou 
soutěži, vyhlašované Klubem Za Prahu vyjádřil také jeden z autorů návrhu, architekt 
starou Prahu, který se proble- Aleš Burian: „Mám z tak dobrého výsledku velkou 
matice historických center měst radost a cenu vnímám jako ocenění společné práce 
věnuje již dlouhou řádku let. V naší kanceláře, vedení města, divadla i všech 
tomto klání obdržela Čáslav ostatních, kteří se na dostavbě Dusíkova divadla 
mezi posledními šesti finalisty podíleli. Věřím, že to bude impuls i pro další projek-
hlavní cenu.  ty nejen v Čáslavi, aby kultura nezůstávala tou 

„Udělená cena nás samo- pověstnou Popelkou. Doufám, že podobné soutěže 
zřejmě velmi potěšila, je důkazem toho, že náš mohou přesvědčit i lidi, kteří nejsou s oblastí 
záměr dostavby divadla v moderním duchu, stejně kultury nijak těsně propojeni, že takováto práce má 
jako výběr architektonické kanceláře, byly kroky rozhodně svůj smysl, jak pro současnost, tak pro 
správným směrem. Věřím, že jsou spokojeni hlavně budoucnost,“ zhodnotil přínos udělené ceny pro 
místní obyvatelé a návštěvníci divadla, kterým tato všechny zúčastněné pan Aleš Burian. 
akce ve svém výsledku přinesla nové možnosti Můžeme si tedy jen přát, aby se i v dalších 

Jejich odbornost a zkušenosti tak přispěly kulturního vyžití,“ řekl starosta města, inženýr měsících a letech v oceněné budově scházelo co 
dokonce i k nynějšímu vítězství dostavby Dusíkova Jaromír Strnad.   nejvíce milovníků kultury.                                         zn



MUDr.
Martin Novák
ředitel nemocnice

Vážení čtenáři,

již jsme si zvykli psát v letopočtu číslici šest, ale 
setkáváme se s Vámi poprvé v letošním roce a 
tak považujeme za vhodné vrátit se do roku 
2015. Byl to další rok, ve kterém jsme se snažili 
posunout zdravotní služby k vyšší kvalitě péče 
o Vás. Podařilo se nám zrekonstruovat sály po-
rodnického oddělení, vytvoření tolik potřebné 
návštěvní místnosti na tomto oddělení. Dět-

ské oddělení získalo resuscitátor včetně příslušenství díky sponzorství Nadace Křižovatka. 
Mnoho dalších sponzorů nám pomohlo obnovit a nakoupit vybavení zdravotní i pro zpříjem-
nění pobytu pacientů. Ve spolupráci s Městem Čáslav a s jeho finančním pokrytím jsme při-
pravili projekty venkovních úprav v areálu, tj. parkovacích prostor, příjezdových komunikací 
a parku. Na jednotlivých odděleních proběhly různé úpravy interiéru, malování a drobné 
opravy. Během roku jsme pro Vaši informovanost připravili nové webové stránky nemocnice. 
V rámci dalších služeb jsme zajistili připojení WIFI. Podporovali jsme zvyšování odborné úrov-
ně zaměstnanců dalším vzděláváním.

Stejně jako v úvodu roku minulého k Vám promluvíme řečí čísel. Věříme, že jsme vybrali ta 
nejzajímavější, abyste si mohli vytvořit náhled na provoz nemocnice.

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

Zpravodaj Městské nemocnice Čáslav Ročník IV. Číslo X. Březen 2016

ČÁ VS AL

NE MÁ OK CS NT IS C

Ě E
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Moderní a komfortní prostředí 
porodnice, Víte, kdo Vám podá pomocnou 

ruku?

te použít i formulář na našich webových stránkách. ny jen pro případy nezbytně nutné. Ač je prokázáno, 
Děkujeme. že vliv domácího prostředí je nenahraditelný a mož-

nosti zajištění péče pro osoby všech věkových kate-
gorií, s různými zdravotními problémy a rozmanitý-kterého jsme dosáhli rekonstrukcí je určitě podstat-
mi potřebami jsou ve společnosti známé, není tomu ným krokem k naší prioritě. Tou je především zájem 
tak. Stále se setkáváme s nedostatečnou a mylnou o Vás, maminky, které jste si vybraly naši porodnici Domácí péče, sociální služby -  dva termíny, s 
informovaností. Připravili jsme krátký informační pro nejdůležitější okamžik svého života. Přejeme si, kterými se většinou seznamujeme v době, kdy řeší-
přehled, abyste vy nebo vaši blízcí ve chvílích nasta-abyste prožívaly příchod svého potomka na svět ve me my nebo naši blízcí těžkou životní situaci, která 
lé tíživé situace netápali v obavách.vlídném prostředí s přívětivým personálem a od- vyplývá ze změny zdravotního stavu, snížené 

cházely z pobytu na porodnici jen s pozitivními poci- soběstačnosti a ne-
ty. příznivé sociální situ-

Cesta k ještě ace. Cíle obou systé-
lepší péči nemů- mu jsou provázané a 
že být časově shodné – podpořit 
omezená a  prá- pobyt člověka v jeho 
vě Vy, maminky, vlastním prostředí s 
můžete přispět přítomností jeho 
svými názory, blízkých, poskytnout 
zkušenostmi a péči a pomoc na kva-
inspirací, a spolu lifikované úrovni a 
s námi se podílet zajistit psychickou 
na procesu vy- pohodu. Účelem je, 
tváření vyhledá- aby hospitalizace 
vané příjemné nebo pobyt v zaříze-
porodnice. Bude- ních pro seniory a 
me rádi za Vaše dalších sociálních 
příspěvky, může- zařízeních byly urče-

tel.: 327 305 170
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Statistické údaje roku 2015 
Počet  

událostí 

Počet hospitalizovaných 6367 

Počet vyšetření v ambulancích 67493 

Počet operací 2009 

Počet porodů 465 

Počet laboratorních vyšetření 97082 

Počet rdg vyšetření 13521 

Počet CT vyšetření 2688 

Počet ultrazvukových vyšetření 7304 

Počet endoskopických vyšetření 1454 

Počet echokardiografických vyšetření 1311 

Holterovská monitorace  1038 

Vodoléčba 4584 

Elektroléčba 5790 

Fyzioterapie 10831 

Počet odběrů – dárci krve 3196 

Počet převezených pacientů DZS 11179 

 



ČÁ VSLA

NE MÁ OK CS NT IS C
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M I S T YN LE M O C N I Č N Í

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

těm je dopřána 
delší pauza na 

Podmínky poskytování sociálních služeb jsou 
odpočinek a mož-

upraveny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
nost regenerace 

službách, ve znění pozdějších předpisů. Prostřed-
sil na vlastní do-

nictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při 
volené, kdy pra-

péči o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pos-
covníc i  Animy 

kytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, po-
převezmou péči 

moc při zajištění chodu domácnosti, vzdělávací a ak-
za ně formou od-

tivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se spo-
lehčovací služby a 

lečenským prostředím, pomoc při prosazování práv 
poskytnou neo-

a zájmů, poradenství. Mezi cíle patří podpora či za-
cenitelnou pod-

chování stávající soběstačnosti uživatele v jeho vlas-
poru. V případě 

tním prostředí, rozvoj schopností a možnost vést sa-
zájmu o poskyto-

mostatný život, snížení sociálního a zdravotního 
vání některé so-

rizika. Pokud se stanete uživateli některé sociální 
ciální služby se o-

služby, budou o vás pečovat kvalifikovaní pracovníci 
bracejte přímo na 

v sociálních službách (pečovatelé a pečovatelky) a 
společnost nebo sociální pracovníky Městského přístroji a pomůckami ke zvýšení efektivity péče, 

sociální pracovníci. Součástí každé sociální služby je 
úřadu v Čáslavi či příslušného obecního úřadu, kde rovněž zapůjčují kompenzační pomůcky a lůžka. Kri-

bezplatné sociální poradenství, na které má nárok 
vám budou poskytnuty podrobné informace o so- téria praxe a odborného vzdělání jsou velmi přísná, 

každý. Pečovatelské služby, odlehčovací služby, 
ciálních službách. Hospitalizovaným pacientům v tyto aspekty začlenily domácí péči na plnohodnot-

centra denních služeb, denní stacionáře jsou posky-
nemocnici nebo jejich rodinám předají před pro- nou úroveň zdravotní péče.

továny za úplatu a vy je můžete zajistit sobě či svým 
puštěním veškeré informace sociální pracovnice a 

blízkým na základě smlouvy např. od registrova-
nabídnou pomoc při zprostředkování služby, zajiš-

ného poskytovatele sociálních služeb se sídlem v 
tění vhodné kompenzační pomůcky atd.

Čáslavi a tím je společnost: 
Týmová spolupráce lékaře, sester domácí péče, 

pacienta a jeho rodiny je neodmyslitelná, přesně ja-
Home Care, tj. mezinárodní termín, je formou 

Převážnou část uživatelů tvoří především senio- ko během hospitalizace. Praktický lékař vystaví na 
zdravotní péče poskytované na základě doporučení 

ři a občané se zdravotním postižením. Díky počtu základě vyhodnocení zdravotního stavu poukaz pro 
praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře v ne-

služeb a jejich časovému rozsahu, i ve dnech pra- zdravotní pojišťovnu s konkrétními typy výkonů, 
mocnici po ukončení zdravotní hospitalizace. Posky-

covního volna a večerních hodinách je na základě agentura podává v dohodnutém intervalu souhrnné 
tování domácí péče od roku 1992 upravují právní 

sociálního šetření a vzájemné dohody poskytována informace o zdravotním stavu pacienta. Praktičtí lé-
normy, např. je definována zákonem č. 48/1997 Sb., 

služba, naplňující potřebnou výši podpory uživate- kaři si uvědomují, že v rámci spolupráce s agenturou 
o veřejném zdravotním pojištění. O pacienty v jejich 

le. Nelze opomenout situaci mnohých pečujících li- domácí péče mohou poskytnout větší rozsah pot-
domácím prostředí odborně pečují vysoce kvalifi-

dí, kteří se soustavně starají o svého blízkého. Právě řebné péče bez nutnosti hospitalizace. Domácí péče 
kované zdravotní sestry, které zajišťují komplexní o-

je poskytována současně agenturou, rodinnými 
šetřovatelskou péči, 

příslušníky i samotným pacientem, kteří dodržují 
převazy různého roz-

předem dohodnutý rozsah laické a odborné péče o-
sahu, ošetření dekubi-

šetřovatelského plánu. 
tů včetně prevence, 
odběry biologického 
materiálu, cévkování, 
klyzma, výplachy, péči 

Za zdravotní výkony prováděné v rámci domácí o permanentní katétry 
péče, které jsou ordinovány ošetřujícím lékařem a nebo kolostomie, apli-
mají charakter zdravotní péče, poskytují zdravotní kaci inzulínu nebo apli-
pojišťovny úhradu ze systému zdravotního pojiště-kaci různých forem lé-
ní. Přesto u části odborné veřejnosti přetrvává ná-čiv včetně infuzní tera-
zor, že výkony domácí péče zasahují do tzv. limitu o-pie, rehabilitaci apod. 
šetřujícího lékaře, který péči indikoval. Rozsah a kvalita domá-

Přímá úhrada od pacienta je možná jen v cí péče minimalizuje 
případě, že domácí péči lékař neindikoval či není délku hospitalizace. 
pacient pojištěn.Kvalitní agentury do-

 mácí péče disponují 

Domácí péče, praktický lékař 
a rodina

Co je domácí péče?Anima, o. p. s.

Úhrada domácí péče 
ze zdravotního pojištění

Marcela Havránková, DiS.

Na závěr
Věříme, že jsme Vám v této krátké podobě pomohli seznámit se s rozsahem a formou pomoci, kterou nabízí sociální služby. Vaše informovanost 

společně s argumenty ošetřujících lékařů pro pozitiva domácího prostředí a vysoká úroveň agentur domácí péče přispějí ke zkrácené délce 
hospitalizace. Provázanost obou systému nás posune k individuálnímu řešení problému, která vyžaduje koncepci péče komplexní.

„Nikdo není ostrov“, nikdo by neměl zůstat v náročné životní situaci osamocen, proto žádejte informace a radu, obracejte se na sociální pracovníky, 
ošetřující lékaře, obecní úřady, úřady práce, přímo na poskytovatele služeb, agentury. Všichni Vám podají potřebné informace a podpoří Vás. 

Nezapomínejte na svůj aktivní přístup a nedílnou část spolupráce. Každý jmenovaný subjekt je neodmyslitelnou součástí vyřešení problémové situace. 
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Co jsou sociální služby?



V lednu roku 2016 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 30 dětí, z 
toho 3 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 8 místních 
občanů. Byly uzavřeny 2 sňatky.

BŘEZENSPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 1. března uplynou 4 roky ode dne, 
kdy navždy odešla 

paní

Monika Koláčná
 

Dne 4. března 2016 si připomeneme již
deváté smutné výročí,

kdy navždy odešel náš milovaný manžel, 
otec a dědeček

pan

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

Jaroslav Ciner

Dne 27. března 2016
uplyne 12 let ode dne,
kdy nás navždy opustil

pan

Stále vzpomínají manžel, synové, 
otec, bratr s rodinou, 

tchýně a ostatní příbuzní. 

S láskou stále vzpomínají
manželka Jana

a děti Milan, Jana a Václav.

Miloslav Pospíšil

Už celých pět let nám 
chybí Tvá moudrá a vlídná slova 

17. března 2011 nás opustil

Ing. Vladislav Vacek
Kdo jste ho znali, vzpomeňte si na něj.

dcera s rodinou

Dne 21. 3. 2016 by oslavila své 60. narozeniny
paní

Alena Košková
z Čáslavi.

17. 3. 2000 nás navždy opustila.
Kdo jste ji znali, věnujte ji tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná manžel s celou rodinou.

5. 3. 2016 uplyne neuvěřitelných
20 let, kdy nás náhle opustila

naše milovaná maminka a babička, 
paní 

Jaroslava Hálová
z Čáslavi.

Maminko, stále jsi s námi v našich srdcích.
dcera a syn s rodinou. 

Dne 9. března by se dožila 84 let
paní

Marie Formanová

Stále vzpomíná
synovec Oldřich Kašpar.

Dne 30. března oslaví pan 

Jaroslav Mužátko
významné životní jubileum 

90 let
Přejeme do dalších let pevné zdraví,
vše nejlepší, hodně štěstí a radosti.

manželka Helena, syn Jaroslav s manželkou 
a vnučka Romana s rodinou 

29. 6. 2016 uplyne 26 roků, 
co nás opustil manžel a otec

pan

Jaroslav Bruna
26. 2. 2016 by se dožil 86 roků.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Božena, 

synové Petr a Jaroslav s rodinami.

Když umře maminka, i slunce zajde...

...zbyla jen vzpomínka...

Libuše Cetlová
* 18. 3. 1929
+ 10. 6. 1993

Josef Cetl
* 10. 8. 1926
+ 27. 3. 1991

Jiří Cetl
* 3. 8. 1952

+ 11. 1. 2014

Ivana Vepřeková
* 25. 2. 1954
+ 28. 3. 2006

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 

Romana Kopecká
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Dne 30. března 2016 uplyne 15 let o chvíle, 
kdy zhaslo naše sluníčko a opustila nás navždy

paní 

Blahoslava Janouchová,
milovaná manželka, maminka a babička, 

která uměla vychutnávat
malé radosti a unést velká břemena. 

S velkou bolestí stále vzpomínají
manžel a dcery s rodinami.  

Nic není tak nesnadné, 
jako najít slova pro velkou bolest.



12. BŘEZNA: INTERPRETAČNÍ KURZ GREGORIÁNSKÉHO CHORÁLU PRO 
LITURGICKOU PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA POSTNÍ DOBU

13. BŘEZNA: KONCERT „DIALOG GREGORIÁNSKÉHO CHORÁLU A VARHAN“. 

 
Určeno pro všechny zájemce o toto téma (včetně žen). Kurz bude probíhat 
od 10 do 12 hodin (teorie) a od 13 do 15 hodin (praxe). Lektor: Jan Lorenc. 
Cena kurzu: 150 Kč. V případě zájmu o kurz kontaktujte Františka Nováka – 

email: novak.varhanik@gmail.com, tel: 606 962 885 

V kostele sv. Petra a Pavla od 16:30. Účinkují: Schola cantus gregoriani, 
varhany: Jiří Kudrna, Jan Lorenc, František Novák. Vstupné dobrovolné.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 327 311 054, 
www.ddmcaslav.cz

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

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

9. března 2016 v 17 hodin vernisáž výstavy fotografií Fotoklubu 
Čáslav

Středa 2. března v 18.00 / Nová scéna - BOLÍVIE

Pondělí 7. března v 18.00 / Nová scéna - "SAKURA A JABLÚČKO"

Úterý 8. března v 19.00 - LIGA PROTI NEVĚŘE

Neděle 13. března v 15.00 - VELRYBA LÍZINKA

Čtvrtek 17. března v 19.00 - DÁMY Z ANIANE

Pondělí 21. března v 19.00 - KONCERT VOKÁLNÍHO SESKUPENÍ 4TET

Středa 23. března v 8.15 a 10.00 - POHÁDKA O STRAŠIDELNÉM NÁDRAŽÍ

Středa 23. března v 18.00  - PAMÁTNÁ SLAVNOST 

 se uskuteční 
, ve foyer Dusíkova divadla v Čáslavi. Vystavovat budou: Josef Spěvák, 

Miroslav Perný, Jaroslav Bruner, Petr Vesecký, Celestína Novotná, Zdeněk 
Kohoutek, Miroslav Lepeška a Igor Sloboda.

 – chudá krásná Indiánka / 
cestovatel a fotograf Pavel Svoboda. Vstupné : 70, 50 Kč.

 -  koncert
Nao Higano – soprán, Yukiko Sawa – klavír.  Vstupné : 80, senioři a děti 40 Kč.

 / Agentura Zeman. 
Jedna z nejúspěšnějších her Zdeňka Podskalského. Vstupné : 250, 200 Kč.

 / Divadlo Krapet / pohádka
Divadelní abonmá C JARO 2016. Vstupné : 70 Kč.

 / Divadlo Palace. 
Režii: Viktorie Čermáková. Vstupné : 360, 340, 300 Kč.

 
IV. VERZE PROGRAMU. Vstupné : 490, 460, 440 Kč.

 / 
Divadlo Láryfáry. Pro předškolní děti (od 4 let) a děti základních škol (1.-4.tř.).

/ Nová scéna (pronájem)
Srdečně jsou zváni všichni, kteří si přejí získat informace o potřebnosti Kristovy 
oběti a jejím hlubokém významu pro celé lidstvo. Vstup volný.

BŘEZEN

7. března 2016  v 17 hodin - VÝSTAVA K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
František Tesař „PORTRÉTY - OBJEKTY“

15. března 2016 v 17 hodin - PŘEDNÁŠKA

„Osobnost čáslavského rodáka, paleontologa Zdeňka Špinara “

20. března 2016 od 15 do 18 hodin - OTEVŘENÍ HRÁDKU

 Jarní rovnodennost na Hrádku
Slavnostní otevření venkovní expozice archeolokality Hrádek

21. března 2016 od 17 hodin - AUTORSKÉ ČTENÍ

autorské čtení čáslavského spisovatele Aleše Pitzmose

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

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
Vernisáž výstavy: 7. 3. 2016  v 17 hodin
Výstava trvá do 3. 4. 2016, Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin
Beseda s autorem 31.3. 2016 v 17 hodin

Muzejní a vlastivědný spolek “Včela Čáslavská” ve spolupráci s Městským 
muzeem a knihovnou Čáslav Vás srdečně zve do auly Gymnázia v Čáslavi na 
přednášku 
Přednáší: Prof. Zbyněk Roček. Přednáška bude doplněna projekcí 
dokumentárního filmu Marka Tichého “Žabař” 

Městské muzeum a knihovna Čáslav, Město Čáslav, Muzejní a vlastivědný 
spolek „Včela Čáslavská“ Vás zvou na

Vystoupí skupina dobové hudby Krless a šermířské skupiny,  Thorwald sons, 
Mor z Hor Kutných, Železní páni. Připraveny budou dobové soutěže pro děti a 
občerstvení a v 17 hodin se odehraje bitva „Příběh Langobardského prstenu“

přednášková místnost knihovny
Městské muzeum a knihovna Čáslav a Literární klub Dr. Nadi Benešové 
srdečně zvou na  
publikujícího též pod pseudonymy Alec Palmer a Aleš Pospíchal. 

DUSÍKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

4. 3. 2016 Vystoupení ZK mažoretky Myšky

4. 3. 2016 KERAMICKÉ ODPOLEDNE - velikonoční beránci  

4. 3. 2016 KLUB INSPIRACE - velikonoční beránci  

12. 3. 2016 TVOŘENÍ S K. DOLEJŠÍ - šperky z dutinek a korálků 

12. 3. 2016 TVOŘENÍ S K. DOLEJŠÍ - jarní věneček s květinami 

18. 3. 2016 PEČENÍ VELIKONOČNÍCH PERNÍČKŮ

19. 3. 2016 ÚČAST ZÁJMOVÝCH TANEČNÍCH KROUŽKŮ

19. 3. 2016 Vystoupení ZK mažoretky Luminous, Rodiče

20. 3. 2016 VESELÉ SVAČINKY

24. 3. 2016 VELIKONOČNÍ ZÁBAVNÝ DEN

 
Pátek - reprezentační ples Kovolis Hedvikov, Třemošnice

 
Pátek - pro děti od 2. tříd - 14,00 - 15,30 hodin - účastnický poplatek - 60 Kč. 
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 1. 3. 2016 v kanceláři DDM

 
Pátek - pro SŠ a dospěláky  - od 17,00 hodin - účastnický poplatek  200 Kč. 
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 1. 3. 2016 v kanceláři DDM

 
Sobota - pro dospělé a děti od 10 let  - 14,00 - 16,00 hodin - účastnický poplatek  
150 Kč. Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 4. 3. 2016 v kanceláři DDM

 
Sobota - zdobení pomocí papírových květin z scrabbookového papíru 
raznicemi - pro dospělé a děti od 10 let - 16,00 - 19,00 hodin - účastnický 
poplatek  150 Kč. Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 4. 3. 2016 v 
kanceláři DDM

 
Pátek - pro děti od 1. tříd - 14,00 – 16,00 hodin - účastnický poplatek  50 Kč. 
Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 11. 3. 2016 v kanceláři DDM

 
Sobota - na taneční soutěži Slánské tančení 

 
Sobota - rybářský ples Kutná Hora 

 
Neděle - výroba zdravých a veselých svačinek - pro děti od 6 let - 15,00 – 16,30 
hodin - účastnický poplatek  70 Kč. Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 
15. 3. 2016 v kanceláři DDM

 
Čtvrtek - výroba velikonočního věnečku, neposedných kuřátek, zajíčků do 
květináče, zábava a hry - pro děti od 1. tříd  - 8,00 – 15,00 hodin - účastnický 
poplatek  150,- Kč - minimální počet pro konání prázdninové akce je 8 dětí - v 
ceně je zahrnuta svačina, oběd, pitný režim, pomůcky - přihlášky spolu s 
poplatkem odevzdat do 17. 3. 2016 v kanceláři DDM

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

Bližší informace o připravených akcích
v kanceláři Domu dětí a mládeže Čáslav. Jeníkovská 222,

nebo na tel. č. 327 311054, 731449131
www.ddmcaslav.cz
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KINO MILOŠE FORMANA BŘEZEN

1. PADESÁTKA

2. ZTRACENI V MNICHOVĚ

3. – 4.  AVE, CAESAR

5. – 6. ROBINSON CRUSOE NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK 3D

5. – 6. POLEDNICE

8. – 9. CHŮVÁK

10. – 11. RUDÝ KAPITÁN

12. – 13. ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT

12. - 13. DECIBELY LÁSKY

15. – 16. UŽ JE TADY ZAS

 Opravdovým kořením Krkonoš jsou místní horalé, kteří zde žijí, 
ať už je sezóna jakákoliv. Lyžařka s jednou nohou, rolbař, jenž na Tři krále nepije, 
legendární lovec žen ozdobený neplodností, barman se zálibou ve věštění. A 
také Pavka, nejstarší žijící člen tradiční běžkařské rodiny Bulánů. Právě Pavkův 
syn Jura mu dělá starosti. Místo běžkování totiž nahání úplně jiné padesátky. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

 Sir „P", devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi 
patřil Edouardu Daladierovi, se na pozvání ředitele Francouzského kulturního 
institutu ocitne v roce 2008 v Praze jako živá relikvie z dob Mnichovské dohody. 
Sir „P" po Daladierovi jeho hlasem dodnes opakuje některé důležité věty a 
prohlášení. Papouška za dramatických okolností unese český novinář Pavel a 
na základě papouškových kontroverzních citací Daladiera rozpoutává 
mezinárodní politický skandál.
Horký kandidát na ceny Českého lva, kde obdržel celkem 15 nominací. Mládeži 
přístupno. Vstupné: 80 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Produkovat hollywoodský film musí být o nervy, zvlášť 
když jistá neznámá organizace unese vaši největší hvězdu a chce za ni výkupné.
Režie: Ethan Coen, Joel Coen. Hrají: Josh Brolin, Scarlett Johansson, Ralph 
Fiennes, George Clooney, Tilda Swinton, Jonah Hill, Frances McDormand.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 80 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Na malém exotickém 
ostrově žije velmi přátelský papoušek Úterý ve společnosti svých zvířecích 
přátel. Úterý na pláži najde stvoření, které nikdy neviděl: člověka jménem 
Robinson Crusoe. Úterý velmi rychle pochopí, že tenhle dvounohý tvor by 
mohl být jeho šancí dostat se z ostrova pryč. Stejně tak Robinson Crusoe zjistí, 
že aby přežil na neobydleném ostrově, musí využít pomoci chytrého papouška 
a jeho zvířecích kamarádů. Česká verze.
Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Eliška s malou dcerkou se vrací do rodné vesnice svého 
muže, aby se zde pokusila o nový začátek. Kromě vlídného přijetí sousedů ji tu 
však čeká i setkání s místní podivínkou. Kolem Elišky, vystavené traumatům z 
osamělosti a postupně vysilované boji s nekonečnými úředními stereotypy, se 
postupně začínají spřádat sítě prokletí. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 140 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Clemens pracuje na velké změně územního plánu města a 
smlouvy jsou na spadnutí. Když Rolf přijde o svůj byt, chce se pomstít a 
rozhodne se stát chůvou Clemensových dětí. Plán je jasný – sabotáž. Nepočítá 
ale s tím, že Clemensovy děti Winnie a Theo jsou připraveny na všechno.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 140 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Příběh na motivy skutečných událostí podle 
bestselleru Dominika Dána, reálného policisty a knižního fenoménu s utajenou 
identitou, který prodal už 700 000 knih. Mnohé z toho, o čem píše, zažil. 
Mnohé vyšetřoval... Je rok 1992, komunisti padli, ale za jejich zločiny nikoho 
neodsoudili. V téhle atmosféře se detektiv Krauz z Oddělení vražd dostává k 
případu umučeného kostelníka, jehož mrtvolu našli s hřebíkem v hlavě. 
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Jen v Zootropolisu najdete luxusní 
čtvrti jako je Sousedství Sahara nebo Tundrov. Je to velkolepé velkoměsto, ve 
kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa. Je to metropole, kde můžete 
být kýmkoli bez ohledu na to, zda jste obří slon nebo malá myška. Když však do 
města dorazí optimistická strážnice Judy Hopkavá, zjistí, že být prvním 
králíkem v policejním sboru velkých a drsných zvířat není legrace. Česká verze.
Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč, děti 105 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

 Děj hudební filmové romance se odehrává v 
současnosti a zachycuje odvěkou touhu po lásce, životním partnerství, 
nápravě křivd i omylů. Žánrově se jedná o taneční, rodinný, romantický příběh 
tří dvojic zcela rozdílného věku, nejen s  hudbou Michala Davida.
Mládeži přístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Co by se stalo, kdyby se Hitler v roce 1945 nezabil, ale 
záhadně se dostal do roku 2011? Tak o tom vypráví tento film, který je založen 
na knižním bestselleru "Er ist wieder da", tedy "Už je tady zas". 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

17. – 18. GRIMSBY

19. – 20. KUNG FU PANDA 3 3D

19. – 20. DVOJNÍCI

22. RODINNÝ FILM

23. BROOKLYN

24. – 25. JÁ, OLGA HEPNAROVÁ

26. – 27. BATMAN VS. SUPERMAN 3D 

28. OBECNÁ ŠKOLA

29. – 30. ČERVENÝ PAVOUK 

31. TEORIE TYGRA

 Nobby (Sacha Baron Cohen) má všechno, co si muž z 
Grimsby může přát – 9 dětí a přítelkyni (Rebel Wilson), kterou nade vše miluje. 
Chybí mu jen jediné: jeho mladší bratr Sebastian (Mark Strong), kterého už 28 
let marně hledá. Když Nobby svého bratra konečně najde, netuší, že má před 
sebou nejnebezpečnějšího agenta MI6, který právě odhalil tajné plány 
teroristického útoku. Sebastian je však křivě obviněn a dává se na útěk. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na 
světě se vrací a v jejím čele nestojí nikdo jiný než slavný kung-fu bojovník Po. 
Kai, padouch s nadpřirozenými schopnostmi, proletí Čínou jako vichřice a 
začne porážet všechny mistry kung-fu, Po musí udělat nemožné: naučit vesnici 
plnou legraci milujících, těžkopádných bratří umění kung-fu, aby se z nich stalo 
neohrožené společenství Kung Fu Pand! Česká verze.
Mládeži přístupno. Vstupné: 140 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

 Honza Rambousek je svým způsobem sympatický 
podvodník, který je v podsvětí ceněný jako odborník na zámky, počítače, 
elektroniku a auta. Právě mu teče do bot, protože ho má v hrsti mafián 
Vytloukal kvůli velkým dluhům. Pokud Honza neukradne z galerie obraz Dívky v 
modrém, tak je s ním amen...  Kolotoč překvapivých komediálních situací se 
roztáčí...
Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dvě dospívající 
děti, jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou po oceánu? Co udělá odloučení 
s dosud perfektně fungující rodinou? A co když do tohoto rodinného „testu" 
vstoupí další, nečekaně dramatická událost?
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

 Když se mladá dívka z naprostého zapadákova přestěhuje do 
jednoho z největších měst na světě, čeká na ni docela silný šok. A přesně to se v 
padesátých letech minulého století přihodilo Eilis (Saoirse Ronan), kterou k 
takovému dobrodružství přiměje starší sestra, jež si pro ni přeje o něco lepší 
budoucnost. Ocitá se v cizím světě, připadá si jako ve vyhnanství a podléhá 
stesku po dosavadním životě v rodném Enniscorthy, ale poté, co se seznámí s 
pohledným italským dělníkem, stýskání po domově pomalu mizí.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Film Já, Olga Hepnarová je příběhem mladé 
ženy, která v roce 1973 nasedla do nákladního auta a v centru Prahy zabila 8 
lidí. Svůj čin považovala za akt pomsty společnosti, která jí podle ní celý život 
ubližovala, a v roce 1975 byla jako poslední žena na území Československa 
popravena. Snímek je existenciálním dramatem Olgy Hepnarové, je příběhem 
osamělého člověka vymezujícího se proti většinové společnosti.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Po útoku kryptonských vojsk na 
Metropolis se z Clarka Kenta/Kal-Ela stal Superman (Henry Cavill). Celá událost 
měla velký dopad na celé lidstvo. Najednou se nikdo necítí v bezpečí. V 
Gothamu mezitím vyčerpaný a zkušený Bruce Wayne znovu navrátí světu 
Batmana (Ben Affleck), aby dovedl Supermana k odpovědnosti a 
spravedlnosti.  Česká verze.
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 130 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Speciální představení v rámci 80. narozenin Zdeňka 
Svěráka… Dáme si dort, zazpíváme si a pustíme Obecnou školu.
Začínáme v 17.30. Všem přístupno a zdarma.

Krakov, 1967. Rodiče by rádi, aby se z Karola stal 
lékař, on se ale zatím věnuje skokům do vody. V životě zcela prostém 
pozitivních emocí se jeho pozornost zaměří na stopu masového vraha, který už 
za sebou nechal více než desítku kladivem ubitých obětí.
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 100 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Road movie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že míval 
sny i vlastní vůli a že chce zpátky vládu nad svým životem. Vydá se na riskantní 
cestu, navzdory tomu, že tím přichází o vše. Film je též o jeho ženě, která to 
myslela dobře: za manželství i svého muže obětavě převzala zodpovědnost, 
protože muži toho nejsou schopni. 
Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 hodin.
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Přijmeme minutkového kuchaře
do rodinné hospůdky - nejlépe brigádně

nebo ID nebo částečně ID.
8 km od Čáslavi.

Informace na telefonu: 602 68 38 11

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

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

nově otevřena v prostorách diabetologické 
ambulance na poliklinice Čáslav, Husova 128.  

Poradnu vede certifikovaná výživová poradkyně. 

Objednání na telefonních číslech 327314608 a 
723862705 nebo emailem na 

enidia.spektrum@gmail.com

Ceník služeb na vyžádání nebo bude k dispozici na 
internetových stránkách enidia-spektrum.cz

PORADNA PRO VÝŽIVU
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Inzerci v ČN je možné objednat 
prostřednictvím e-mailu na adrese

noviny@meucaslav.cz,
případně osobně v redakci 

(budova MěÚ Čáslav, Žižkovo nám. 1)
Informace na tel.: 327 300 228

ŠORF
Domov důchodců Čáslav nabízí pracovní místo na pozici:

PRACOVNÍK PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE - PÉČE O SENIORY

Pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu.
Požadovaný minimální stupeň vzdělání: základní.
Praxe v oboru vítána.

Kontakt: tel. 327 312 051, ales.sorf@ddcaslav.cz 
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Zenit
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Drůbež Červený Hrádek opět  prodává 
slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve  

všech barvách.

Cena 149 - 180 Kč/ks

 24. března 2016 

Stáří 14 - 19 týdnů.
 

Prodáváme  slepičky pouze  našeho chovu!
Prodej se uskuteční: 

Čáslav - u vlak. nádraží - 16.00 hod.
………………………………………………...
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek 

- cena dle poptávky
Případné bližší informace: 

Po - Pá 9.00 - 16.00 hod, 
tel. 601 576 270, 606 550 204, 

728 605 840  

PRODEJ SLEPIČEK



www.meucaslav.cz

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

Program na březen 2016

5. března - sobota - OKOLO POLEPKY

12. března - sobota - KAČINA

19. března - sobota - ZA BLEDULEMI NA VYSOČINU

26. března - sobota - HAVLÍČKOBRODSKÁ PADESÁTKA

Informace pro členy Turistiky 

Trasa: Ratboř - Červený Mlýn - Hranice - Mlýn Pašinka - Polepy - Kolín. 9 km. 
Odjezd vlakem v 7:52 hod., návrat ve 14:03 hod. Vedoucím je pan Jiří Kučera.

 
Trasa: Hlízov - Červený Domek - zámek Kačina - Nové Dvory - Kutná Hora. 12 
km. Odjezd vlakem v 9:56 hod., návrat v 15:03 hod. Vedoucím je Ing. Zbyněk 
Němec

 
Trasa: Ždírec - Na Javorce - Staré Ransko - Ždírec. 14 km. Odjezd vlakem v 9:04 
hod., návrat v 19:00 nebo 17:00 hod. Vedoucím je paní Zdeňka Matysová. 

Trasa: Havlíčkův Brod - Rozkoš - Veselice - Šmolovy - Havlíčkův Brod. 12 km. Dle 
propozice pořadatele KČT Havlíčkův Brod. Odjezd vlakem v 7:04 hod., návrat v 
16:51 hod. Vedoucí je paní Zdena Šrámková.  

Poplatek za zájezd 2016 lze v měsíci březnu uhradit v Informačním středisku 
Čáslav v těchto termínech: 9. 3. 14:30 - 16:30

16. 3. 10:00 - 11:30
23. 3. 14:30 - 16:30

   

FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV
A-tým 

B - tým

Ženy

Dorostenci 

ligoví žáci U15 a U14

Mladší žáci U13

zahájil zimní přípravu s omlazeným týmem, složeným zejména z vlast-
ních odchovanců a hráčů, kteří již v Čáslavi působili. První přípravné utkání 
sehrál v Mladé Boleslavi, kde ho hostil domácí juniorský tým (s čáslavským 
Kořínkem v sestavě). Domácí mladíci ve vyrovnaném utkání zvítězili nejtěsněj-
ším rozdílem - 1:0 (0:0). Ve druhém utkání se ve Vodrantech představil divizní 
Suchdol. Dva góly vstřelil Špičák, a protože hosté mířili přesně pouze jednou, 
domácí zvítězili 2:1 (1:1). K třetímu utkání nastoupil kombinovaný tým „áčka“ a 
„béčka“ proti Velimi a nečekaně soupeři podlehl 2:3 (2:1), když branky stříleli 
Jeníček a Mlynka. Diváci se dočkali dokonce derby s Kutnou Horou. Svěřenci 
trenérů Antoše a Holíka vstřelili po jedné brance (Váňa za Čáslav, Franc za 
Kutnou Horu) a rozešli se po výsledku 1:1 (1:1) smírně.

 pod vedením Radka Tomana prozatím odehrál tato utkání:
Čáslav „B“ - Vrdy 5:4 (2:2) branky domácích: 2x Čuchal, Petržílka, Kubát, 
Vrána
Čáslav „B“ - Tupadly 2:1 (1:1)  branky: Martínek, Vašíček

 zahájily přípravu soustředěním v Novém Městě na Moravě a poté zvítězily 
na turnaji v Chocni. Ten začaly remízou s Hradcem Králové 1:1, ale poté již 
pouze vyhrávaly: s Chocní 2:0, s Jabloncem nad Nisou 3:0, s Kutnou Horou 9:1 a 
ve finálové skupině pak s Hradec Králové 1:0 a Jabloncem 2:0. Branky střílely 6x 
Čápová a Buchtová, 3x Karafiátová, 2x Burešová a Aneta Brothánková.

se účastní zimního turnaje v Červených Pečkách a zároveň doplňují 
B - muže. V utkáních s okresními rivaly a soupeři z krajského přeboru dominova-
li - rozdrtili Uhlířské Janovice 9:2 (4:1) starší a 11:2 (6:1) mladší a Kutnou Horu 
5:1 (3:0). 

Svůj první přípravný duel absolvovali i . Ti se ve dvojutkání 
představili na umělé trávě tradičního soupeře - U15: Chrudim - FK Čáslav 3:2 
(1:2), U14: Chrudim - FK Čáslav 2:3 (0:2). 

 vyhráli halový turnaj, který pořádal partnerský FK Nepomuk. 
Žáci U12 měli v plánu zimní soustředění a přípravné zápasy je teprve čekají. 
FK Čáslav uspořádal první z mnoha akcí, na které se mohou příznivci těšit. 
Poslední lednový den se uskutečnil 4. ročník halového turnaj „Houfek cup“. 
Domácí vyslali do bojů hned tři týmy starší přípravky. A áčko si připsalo jasné 
prvenství.LEPOR
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