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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

usnesením č. 203/2016

usnesením č. 211/2016

usnesením č. 212/2016

usnesením č. 204/2016

usnesením č. 205/2016 neměla námitek

usnesením č. 213/2016

usnesením č. 206/2016

usnesením č. 214/2016
usnesením č. 207/2016

usnesením č. 215/2016

usnesením č. 208/2016

usnesením č. 216/2016

usnesením č. 209/2016

usnesením č. 217/2016
usnesením č. 210/2016

usnesením č. 218/2016

 doporučila zastupitelstvu města schválit toto zák.č. 416/2009 Sb. + náklady na realizaci prodeje; 
2usnesení: Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č. /2016: 2) záměr Města Čáslav pronajmout část pozemku 1110/37 o výměře 2 m  

I) Schvaluje: 1. Založení společnosti Dusíkovo divadlo Čáslav s. r. o., jejímž zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti 
jediným společníkem bude město Čáslav; Kutná Hora pro obec a katastrální území Čáslav na LV 10001 Ředitelství silnic a 
2. Zakladatelskou listinu společnosti Dusíkovo divadlo Čáslav, s. r.o., ve znění dálnic ČR, s.p.o., Čerčanská 12, Praha 4 za  cenu ve výši 40 Kč/rok pro účely 
dle přílohy č. 1 usnesení; výstavby silnice I. tř., stavby I/38 Církvice-obchvat; 
3. Umístění sídla zakládané společnosti Dusíkovo divadlo Čáslav, s. r. o., do 3) smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1110/37 pro účely výstavby 
objektu občanské vybavenosti č. p. 194 v Čáslavi – Novém Městě, který je silnice I. tř., stavby I/38 Církvice-obchvat mezi Městem Čáslav a Ředitelstvím 
součástí zastavěné plochy a nádvoří st. 466, vše v k. ú. Čáslav; silnic a dálnic ČR, s.p.o. Čerčanská 12, Praha 4.
4. Peněžitý vklad do zakládané společnosti Dusíkovo divadlo Čáslav, s. r. o., ve  schválila pronájem pozemku st.p.č. 2973 o výměře 399 

2výši 100.000 Kč a převedení peněžitého vkladu na účet zakládané společnosti m , jehož součástí je stavba čp. 1662, zapsané na LV 10001 pro obec a 
zvláště k tomu zřízený správcem vkladu. katastrální území Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
II) Volí: Jednatele společnosti Dusíkova divadla Čáslav s. r. o. paní Evu katastrálním pracovišti Kutná Hora společnosti Čáslavská servisní spol. s 
Albrechtovou, bydlištěm Čáslav ručením omezeným, se sídlem Bojovníků za svobodu čp. 1448, Čáslav, IČ: 
III) Ukládá: 1. Radě města Čáslavi zřídit a převést peněžitý vklad na účet 26489678, jako součást celého areálu Vodranty, Čáslav, bez navýšení nájmu, na 
zakládané společnosti dle bodu 1.4 usnesení, T: do 15. 7. 2016; dobu neurčitou, jako náhradu za odstraněnou stavbu - srub čp. 901 v areálu 
2. Ing. Jaromíru Strnadovi, starostovi města Čáslavi podepsat zakladatelskou Vodranty, Čáslav.
listinu společnosti Dusíkovo divadlo Čáslav, s. r. o., ve formě notářského zápisu  navrhla Zastupitelstvu města Čáslav schválit usnesení 
v souladu s tímto usnesením zastupitelstva města Čáslavi. T: do 15. 7. 2016. tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje prodej 

2 schválila složení hodnotící komise ustanovené k pozemku stavební p.č. 344/1 o výměře 154 m , zapsaného u Katastrálního 
posouzení a hodnocení přijatých nabídek v rámci zadávacího řízení na úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 10001 pro 
podlimitní veřejnou zakázku „Opatření ke snížení energetické náročnosti obec a katastrální území Čáslav manželům T. a L. G., bytem Čáslav do 
veřejného osvětlení města Čáslav“ tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. společného jmění manželů za cenu dle znaleckého posudku tj. 125 000 Kč + 
Hodnotící komise je zároveň pověřena funkcí komise pro otevírání obálek s náklady na realizaci prodeje, z důvodu dorovnání vlastnických vztahů dle 
nabídkami a provedením posouzení kvalifikace. skutečného stavu

 schválila složení hodnotící komise ustanovené k  vůči akci: „Nový STL plynovod a přípojky Čáslav, lokalita 
posouzení a hodnocení přijatých nabídek v rámci zadávacího řízení na Cihelna III“.
podlimitní veřejnou zakázku na dodávku „Stroje na úpravu ledové plochy“ tak,  schválila záměr Města Čáslav prodat část pozemku p.č. 

2jak je uvedeno v důvodové zprávě. Hodnotící komise je zároveň pověřena 3/5 - ovocný sad o výměře cca 680 m , zapsaného u Katastrálního úřadu pro 
funkcí komise pro otevírání obálek s nabídkami a provedením posouzení Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kutná Hora pro obec a katastrální 
kvalifikace. území Žáky na LV 10042 společnosti Droinvest, s. r. o. se sídlem Praha 4 - 

 schválila uzavření smlouvy s firmou SOUND FACTORY s. Michle, Jaurisova 515/4 jako rozšíření původního záměru schváleného 
r.o. Horní Roveň, zastoupenou panem Zdeňkem Petráněm, dodavatelem usnesením Rady města Čáslav č. 184/2016 dne 25. 4. 2016 za cenu dle 
technického zajištění a mobiliáře na Čáslavských slavnostech 2016, dle znaleckého posudku + náklady na realizaci prodeje.
důvodové zprávy.  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi, aby 

 schválila umístění předzahrádky (zábor veřejného souhlasilo se spolufinancováním města Čáslavi v investiční akci „Rekonstrukce 
prostranství) před č. p. 5 v ulici Gen. Františka Moravce, pro provozovatele výtahu v Domově důchodců v Čáslavi“, dle důvodové zprávy.
cukrárny U kraba pana D. Pulkrába v období od květen 2016 do září 2016 v  doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit toto 
souladu s obecně závaznou vyhláškou města Čáslavi o místních poplatcích v usnesení: Zastupitelstvo města po projednání svým usnesením č. /2016 
platném znění. schvaluje aktualizaci Smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského 

 vyslovila souhlas s použitím znaku města Čáslavi v zájmu mezi městem Čáslav a Městskou nemocnicí Čáslav, dle důvodové zprávy.
knize ANTHROPOID – PRAVDIVÝ příběh od badatele Jaroslava Čvančary a  schválila mimořádné odměny pro ředitele 
publicistky Jindry Svitákové, dle důvodové zprávy. příspěvkových organizací města Čáslavi podle důvodové zprávy. Odměny 

 schválila směnu bytu č. 9 v č. p. 86 ul. Přemysla Otakara budou vyplaceny v nejbližším výplatním termínu z prostředků jednotlivých 
II. Za byt č. 2 v č. p. 86 ul. Přemysla Otakara II. v Čáslavi paní Z. E. za podmínek zařízení.
uvedených v důvodové zprávě.  schválila dodatek č. 2 nájemní smlouvy mezi městem 

 schválila 1) záměr Města Čáslav prodat pozemek p.č. Čáslav a MONETOU Money Bank a. s., dle důvodové zprávy.
2 21110/4 o výměře 15 m  a pozemek p.č. 1110/5 o výměře 50 m , zapsaných u  schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora 61/2016 ze dne 4. 4. 2016 mezi městem Čáslav a firmou Prostav s. r. o., IČ: 
pro obec a katastrální území Čáslav na LV 10001 Ředitelství silnic a dálnic ČR, 25105914, se sídlem Na Chmelnici 533/II, Poděbrady na realizaci stavby 
s.p.o., Čerčanská 12, Praha 4 za kupní cenu ve výši 21 689 Kč, stanovenou dle „Stavební úpravy přízemí hotelu Grand - keramické dílny“.
znaleckého posudku a navýšenou o koeficient 1,15 v souladu s § 3b odst. 1 

Usnesení městské rady ze dne 24. 5. 2016 | Městská rada

usnesením č. 24/2016

usnesením č. 25/2016

 I) schválilo: 1. Založení společnosti Dusíkovo divadlo II) zvolilo: Jednatele společnosti Dusíkova divadla Čáslav s. r. o. paní Evu 
Čáslav s. r. o., jejímž jediným společníkem bude město Čáslav; Albrechtovou, nar. 1961, bydlištěm Čáslav
2. Zakladatelskou listinu společnosti Dusíkovo divadlo Čáslav, s. r.o., ve znění III) uložilo: 1. Radě města Čáslavi zřídit a převést peněžitý vklad na účet 
dle přílohy č. 1 usnesení; zakládané společnosti dle bodu 1.4 usnesení, T: do 15. 7. 2016; 
3. Umístění sídla zakládané společnosti Dusíkovo divadlo Čáslav, s. r. o., do 2. Ing. Jaromíru Strnadovi, starostovi města Čáslavi podepsat zakladatelskou 
objektu občanské vybavenosti č. p. 194 v Čáslavi – Novém Městě, který je listinu společnosti Dusíkovo divadlo Čáslav, s. r. o., ve formě notářského zápisu 
součástí zastavěné plochy a nádvoří st. 466, vše v k. ú. Čáslav; v souladu s tímto usnesením zastupitelstva města Čáslavi. T: do 15. 7. 2016.
4. Peněžitý vklad do zakládané společnosti Dusíkovo divadlo Čáslav, s. r. o., ve  schválilo aktualizaci Smlouvy o zajištění služeb 
výši 100.000 Kč a převedení peněžitého vkladu na účet zakládané společnosti obecného hospodářského zájmu mezi městem Čáslav a Městskou nemocnicí 
zvláště k tomu zřízený správcem vkladu. Čáslav, dle důvodové zprávy.

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 30. 5. 2016 | Městské zastupitelstvo
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usnesením č. 219/2016

usnesením č. 220/2016 usnesením č. 232/2016

usnesením č. 221/2016

usnesením č. 233/2016

usnesením č. 222/2016 usnesením č. 234/2016

usnesením č. 223/2016

usnesením č. 235/2016
usnesením č. 224/2016

usnesením č. 236/2016
usnesením č. 225/2016

usnesením č. 226/2016 usnesením č. 237/2016

usnesením č. 227/2016

usnesením č. 228/2016 usnesením č. 238/2016

usnesením č. 239/2016

usnesením č. 229/2016 usnesením č. 240/2016

usnesením č. 241/2016

usnesením č. 242/2016

usnesením č. 230/2016

usnesením č. 243/2016

usnesením č. 244/2016

usnesením č. 231/2016

 doporučila zastupitelstvu města Čáslavi schválit podmínkách zřízení stavby a jejího provozu na pozemcích p.č. 1730/95, p.č. 
poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč v rámci dotačního programu sport, 1744/54, p.č. 1728/24 a p.č. 1728/1 vše v k.ú. Čáslav pro stavbu: „Čáslav - 
Hokejovému klubu Čáslav, z. s. lokalita Nad cihelnou, novostavba vodovodu a kanalizace“

 doporučila zastupitelstvu města Čáslavi přijmout  navrhla Zastupitelstvu města Čáslav schválit usnesení 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje 

2usnesením č./2016 schvaluje účetní závěrku města Čáslavi sestavenou k bezúplatný převod částí pozemku p.č. 2274/1 v k.ú. Čáslav o výměře 135 m , 
rozvahovému dni 31. 12. 2015. které se nachází pod okapovými chodníčky, vstupy a ostatním příslušenstvím 

 doporučila zastupitelstvu města Čáslavi přijmout domů čp. 1160, čp. 1161, čp. 1162 a čp. 1163 v ul. Jeníkovská, Čáslav 
následující usnesení: a) Zastupitelstvo města Čáslavi projednalo závěrečný jednotlivým společenstvím vlastníků v těchto domech. Společenství uhradí 
účet města Čáslavi k 31. 12. 2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním náklady spojené s geometrickým zaměřením.
hospodařením a to s výhradou k nedostatkům zjištěným při přezkoumání  navrhla Zastupitelstvu města Čáslav schválit usnesení 
hospodaření; b) K odstranění těchto nedostatků zastupitelstvo města Čáslavi tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje prodej 

2ukládá Odboru správy majetku města a Odboru financí dát do souladu stav pozemku p.č. 1776/148 o výměře 123 m  a pozemku p.č. 1776/149 o výměře 
2účtu 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky, konkrétně evidenci nákladů 35 m  zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním 

určených k přeúčtování nájemníkům se stavem v účetnictví a stanovit území Kutná Hora pro obec a katastrální území Čáslav na LV 10001 za cenu dle 
správnou výši opravných položek vytvořených k pohledávkám evidovaným na znaleckého posudku + náklady na realizaci prodeje, za účelem dorovnání 
účtu 311.0300 - pohledávky za nájem; c) Kontrola splnění odstranění nedos- vlastnických vztahů dle skutečného stavu takto: Manželům V., bytem Čáslav 

2tatku bude provedena ke dni 31. 10. 2016; d) Uvedeným nedostatkem pozemek p.č. 1776/148 o výměře 123 m  do společného jmění manželů, 
2nevznikla městu žádná škoda, proto nebyly přijaty závěry vůči žádným Manželům P., bytem Čáslav pozemek p.č. 1776/149 o výměře 35 m  do 

osobám. společného jmění manželů.
 doporučila zastupitelstvu města Čáslavi přijmout  navrhla Zastupitelstvu města Čáslav schválit usnesení 

následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje prodej 
2usnesením č. /2016 schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016. Rekapitulace: pozemku stavební p.č. 344/1 o výměře 154 m , zapsaného u Katastrálního 

upravené příjmy 223 702,37 tis. Kč, upravené výdaje 268 448,74 tis. Kč, úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 10001 pro 
financování plus 44 746,37 tis. Kč. obec a katastrální území Čáslav manželům Tomáši a Lence Gajdošovým, bytem 

 schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. Nazaret 1754, Čáslav do společného jmění manželů za cenu dle znaleckého 
16_SOBS01_4121193311 mezi městem Čáslav a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická posudku tj. 125 000 Kč + náklady na realizaci prodeje, z důvodu dorovnání 
874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 na připojení odběrného místa na adrese vlastnických vztahů dle skutečného stavu
náměstí Jana Žižky z Trocnova 74/11, Čáslav (hotel Grand).  schválila zveřejnění výběrových řízení města 

 neschválila 2 vyhrazená parkovací místa na nám. Jana schválených ZM č. 14/2016 dne 11. 4. 2016, na úřední desce města s termínem 
Žižky z Trocnova v Čáslavi před č. p. 80, pro žadatele provozovny pizzerie NONO přihlášek do 31. 8. 2016 dle důvodové zprávy.
- paní Rafaelle Gaspri.  vyslovila souhlas s prominutím penále paní H. S. za 

 schválila ceník vstupného na městské koupaliště v dlužné nájemné ve výši 50 %. Dluh se vztahoval k užívání bytu č. 2 v č . p. 86, ul. 
Čáslavi pro rok 2016. Přemysla Otakara II., Čáslav.

 schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého  doporučila zastupitelstvu města Čáslavi schválit prodej 
2rozsahu „ Plynovod Filipov“ byly obeslány firmy uvedené v důvodové zprávě. pozemku st. p. č. 1 o výměře 2 741 m , jehož součástí je stavba č.p. 3, pozemku 

2 2 schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1175 o poskytnutí parc. č. 3/2 o výměře 4 436 m  a části pozemku parc. č. 3/5 o výměře cca 700 m  
investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci vše v k. ú. Žáky společnosti Droinvest, s.r.o. se sídlem Praha 4 – Michle, 
uzavřené dne 2. 12. 1998. Jaurisova 515/4 za kupní cenu 250 000 Kč.

 navrhla Zastupitelstvu města Čáslav schválit usnesení  navrhla zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení 
tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje: - prodej tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením schvaluje nabytí 

2 2části pozemku p. č. 1776/56 o výměře cca 120 m  (orná půda), zapsaného pro pozemku p. č. 1699/8 o výměře 11 025 m  (orná půda) a pozemku p. č. 1653/5 o 
2obec a katastrální území Čáslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, výměře 16 315 m  (vodní plocha), zapsaných na Katastrálním úřadě pro 

katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 10001 panu M. V., bytem Čáslav, za Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro obec a katastrální 
2cenu 150 Kč/m  + náklady na realizaci prodeje, za účelem rozšíření zahrady. území Čáslav na LV 10002, od ČR prostřednictvím Státního pozemkového 

- prodej části pozemku p.č. 1776/56 zapsaného u Katastrálního úřadu pro úřadu, Husinecká 1024, Praha 3 bezúplatným převodem do majetku města 
Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora pro obec a katastrální Čáslav.

2území Čáslav na LV 10001 o výměře cca 110 m  panu R. T., bytem Čáslav, jako  doporučila zastupitelstvu města Čáslavi následující 
2vlastníkovi pozemku p.č. 1776/91 v k.ú. Čáslav za cenu 150  Kč/m  + náklady na usnesení: 1. Zastupitelstvo města Čáslavi zrušuje své usnesení č. 19/2016 ze 

realizaci prodeje, za účelem rozšíření zahrady. Na pozemku p. č. 1776/56 v k. ú. dne 11. 4. 2016, kterým byla schválena novela obecně závazné vyhlášky o 
Čáslav vázne věcné břemeno spočívající v ochranném pásmu nadzemního nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Čáslav; 2. 
vedení VN 22 kV pro ČEZ Distribuce, a. s. Veškerý pohyb osob a jejich činnost Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením č./2016 schvaluje 
(stavební, zemědělská i pěstitelská) se musí řídit v souladu s podmínkami pro Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, 
provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení vydaných ČEZ sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na 
Distribuce a. s. území města Čáslavi dle důvodové zprávy.

 schválila zřízení věcného břemene - služebnosti  na  doporučila zastupitelstvu města Čáslavi přijmout toto 
pozemku p. č. 666/3 zapsaném na LV 10001 pro obec a k.ú. Čáslav u usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje obecně závaznou vyhlášku 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Čáslav.
pro oprávněného z věcného břemene společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV  schválila čerpání rezervního fondu Základní školy 
-  Podmokly, Teplická 874/8, v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o Čáslav, Masarykova 357, okres Kutná Hora, dle předložené žádosti.
zřízení věcného břemene ze dne 12. 2. 2015 a v rozsahu dle geometrického  schválila firmu PRIMA stavební a. s, Sokolská 573, 284 
plánu č. 2902-140/2016, úplatně ve výši 1 000 Kč + platná sazba DPH 01 Kutná Hora jako dodavatele chodníků v Mateřské škole Čáslav - středisko 

 navrhla Zastupitelstvu města Čáslav schválit usnesení Masarykova.
tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje prodej  schválila firmu Tlapnet, s. r. o., Jeníkovská 940/14, 

2části pozemku p.č. 367/56 o výměře cca 40 m , zapsaného u Katastrálního Čáslav jako dodavatele rekonstrukce počítačové sítě v Základní škole Čáslav, 
úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 10001 pro Masarykova 357, okres Kutná Hora.
obec a katastrální území Čáslav manželům J. a I. P., bytem Čáslav za cenu dle  vyslovila souhlas se zapojením Základní školy Čáslav, 

2znaleckého posudku tj. ve výši 150 Kč/m  + náklady na realizaci prodeje. Sadová 1756, do projektu „ Obědy dětem“ nadačního fondu Drab foundation, 
 schválila uzavření Dohody s vlastníkem nemovitostí o dle předložené žádosti.

Usnesení městské rady ze dne 7. 6. 2016 | Městská rada

stránka 4 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 7-8/2016  



usnesením č. 245/2016
usnesením č. 248/2016

usnesením č. 249/2016
usnesením č. 246/2016

usnesením č. 250/2016
usnesením č. 247/2016

 schválila přijetí dotace ve výši 94 000 Kč prostřed- ANIMA Čáslav, o. p. s., dle důvodové zprávy.
nictvím veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Městské muzeum a knihovna  schválila jako dodavatele veřejné zakázky malého 
Čáslav z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje rozsahu „ Rekonstrukce kotelny v ZŠ, náměstí Jana Žižky z Trocnova 182“ 
ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek na akci Brána do pravěku. Vladimíra Pavlovce, IČ: 48672441, U Nadjezdu 210, 284 03 Kutná Hora, která 
Muzejní expozice; - zmocila paní Soňu Dedíkovou, statutárního zástupce, k podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
podpisu této veřejnoprávní smlouvy.  schválila, aby v rámci zadání veřejné zakázky malého 

 dala, dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci rozsahu „Statické zajištění budovy Dusíkova divadla“, byly obeslány firmy 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování panu J. M., uvedené v důvodové zprávě.
který požádal o ubytování v ubytovacím zařízení - Ubytovna Bílý kůň.  schválila jako zpracovatele aktualizace Plánu 

 schválila záměr města Čáslavi na pronájem - Domu č. p. odpadového hospodářství města Čáslav společnost ISES, s. r. o., dle důvodové 
441 st. p. č. 781, k. ú. Čáslav; - Ostatní plochy p. č. 519/1, k. ú.  Čáslav, organizaci zprávy.

V loňském roce došlo k rozsáhlé novelizaci zákona o 
ochraně zemědělského půdního fondu, která 
přinesla velké množství změn.

Mimo jiné stavebníci začali platit odvody za 
stavbu rodinných domů, což je nejčastější důvod 
odnětí. Toto a další ustanovení se stala předmětem 
kritiky a důvodem snahy o další "opravu" zákona. 
Tato změna vyšla nedávno ve Sbírce zákonů (č. 
184/2016) a je platná od 28. června 2016.

Nová právní úprava se týká znovu i odnímání u 
staveb pro bydlení. Dosud totiž platila výjimka, že 
například u rodinných domů v takzvaných 
prolukách (typicky v zastavěném území, kde 
alespoň jeden z pozemků sousedních byl zastavěný 
nebo jím byla komunikace) nejenže se neplatily 
odvody, ale ani nebylo třeba půdu odnímat. 
Některé obce při změnách územního plánu označily 
jako zastavěné plochy i části území, které zatím 
zastavěné vůbec nebyly, ale měly už vybudovanou 
místní komunikaci. Tím docházelo k tomu, že 
občané, kteří stavební parcely koupili, se vyhnuli 
platbě odvodů, ačkoliv v jiných obcích na 
obdobných plochách jiní stavebníci odvody platili.

Tato výjimka byla novelou zrušena (položka 11 
novely), takže nově se náš úřad nebude prolukami v 
těchto případech zabývat a za odnětí pro stavbu 
rodinných domů se bude platit všude; tak tomu 
bude i u těch, pro které platila předchozí výjimka, 
ale nestihli zahájit do 28. června 2016 stavební 
řízení.                                                 Mgr. Petr Vobořil

Množí se stížnosti majitelů domů na počet holubů 
ve městě, kteří způsobují znečišťování střech, při-
lehlých chodníků, zanášení okapů a poškozování 
památek. Město Čáslav proto v zimním období 
provedlo regulaci synantropní populace zdivoče-
lých holubů. 

hlavně zamezili možnému hnízdění holubů, neboť 
tito holubi v příhodných prostorách mohou vyvádět 
mláďata i v zimním období, a to až 6 snůšek za rok. V 
případě, že majitelé nemovitostí zjistí, že nedosta-
tečně zabezpečili své nemovitosti a holubi zahnízdi-
li, musí kontaktovat specializovanou firmu zabývají-

Problém přemnožených holubů ve městě nemá cí se odchytem holubů. Regulaci holubů v soukro-
jednoduchá a okamžitá řešení. Je potřeba zvolit mých nemovitostech provede specializovaná firma 
integrovaný postup regulace, a to zejména preven- na náklady majitele. Použití chemických návnad – 
tivní opatření (uzavření či zasíťování podstřešních biocidů nebo antikoncepce je zakázané. 
prostor) a represivní kroky (odchyt). Město během Snížení populace zdivočelých holubů se projeví 
celého roku monitoruje výskyt holubů, včetně až po několika letech, kdy bude docházet v zimním 
jejich přeletů do okolí a hnízdění, zabezpečuje období k odchytu a během letního období k zabez-
všechny stavby ve svém majetku proti možnému pečení budov proti hnízdění a nasedání a případně i 
vnikání holubů a jejich hnízdění. k likvidaci hnízd a snůšek specializovanou firmou. 

Při regulaci holubů je však nutná spolupráce Nadále bude probíhat regulace holubů do odchyto-
všech obyvatel a je nutná i sousedská solidarita. vých klecí umístěných na budovách v majetku 
Především je důležité, aby občané zabezpečovali a města.                                           
kontrolovali své nemovitosti proti vnikání holubů a    Ing. Zita Krepsová

REGULACE POČTU HOLUBŮ VE MĚSTECH

DALŠÍ ZMĚNA ZÁKONA 
O OCHRANĚ ZEMĚDĚLSKÉHO 
PŮDNÍHO FONDU
- ODVODY I V PROLUKÁCH

NEZBYTNÉ „DROBNOSTI“ 
Jsou předměty, s nimiž se setkáváme denně, ale 
jejich skutečnou důležitost si uvědomíme jen 
málokdy - většinou v momentě, kdy poblíž právě 
žádný takový není. Řeč může být o mnoha - v tomto 
případě se ale jedná o odpadkové koše, rozmístěné 
po městě. Pokud je vše v pořádku a najdeme v 
každé ulici koš v dobrém stavu, jen málokdy se 
zamyslíme nad tím, že je třeba o tyto nádoby také  
pečovat. 

„Ozdobné odpadkové koše, rozmístěné 
převážně v centru města, jsou již několik let v 
majetku města, které se o ně tedy musí náležitě 
starat. Nejedná se ale jen o jejich pravidelné 
vyvážení, které v současné době zajišťuje Čáslavská 
servisní společnost s r.o., ale také o udržování v 
odpovídajícím technickém stavu a potřebném 
počtu,“ konstatovala vedoucí odboru správy 
majetku města čáslavského městského úřadu, 
inženýrka Dana Chrenková, která dále informovala, 
že například v nedávné době došlo k navýšení počtu 
odpadkových košů, umístěných na pěší zóně v ulici 
Klimenta Čermáka. Další koše budou v dohledné 
době vyměněny, protože jejich stav po mnoha 
letech užívání již neodpovídá požadavkům na 
prvky, umístěné v městě. „Nově pořizované 
ozdobné odpadkové koše mají mít stejnou či co 
nejbližší podobu těm, které jsme zvyklí v ulicích 
města vídat již nyní,“ doplnila inženýrka Chrenková. 

V nejbližší době dojde navíc k označení a 
zaevidování veškerých těchto nádob a jejich 
zanesení do speciální vrstvy webového serveru G-
obec, čímž bude dosaženo jednodušší orientace 
například při komunikaci o nutnosti opravy někte-
rého z košů. Stejným způsobem bude již zanedlou-
ho veden také seznam laviček, rozmístěných po 
městě.                                                                         zn

Rekonstrukce povrchu ulic Palackého a Karafiátovi v 
historickém centru našeho města se pomalu chýlí 
ke svému závěru. Nové podoby této části města se 
dočkáme již v průběhu nadcházejících prázdnin. 

náměstí, Mahenovy ulice a ulice Generála Moravce. 
K úpravě Kostelního náměstí byly již tehdy využity 
dlažební kostky, získané a ponechané při rekon-
strukcích vozovek v jiných částech města (například 

Práce, které si vyžádaly uzavření obou v Husově ulici), kde bylo třeba právě kostky z 
zmiňovaných ulic pro automobilový provoz, bezpečnostních důvodů kvůli velkému dopravnímu 
probíhají již od dubna tohoto roku a v současné vytížení nahradit živičným povrchem. historické 
chvíli se již začíná objevovat nová podoba povrchu jádro města je však více než vhodným místem pro 
vozovky i chodníků v jejich konkrétních částech. použití tohoto tradičního materiálu, který svoji 

„Povrch rekonstruovaných ulic bude nyní podobou navodí atmosféru odpovídající dějinnému 
korespondovat s již upravenými částmi historického významu lokality, umístěné uvnitř historických 
jádra našeho města,“ přiblížil v jednom z rozhovorů městských hradeb.  
starosta města, inženýr Jaromír Strnad s odkazem Zároveň s rekonstrukcí zmiňovaných ulic 
na relativně nedávnou revitalizaci Kostelního probíhají práce na úpravě povrchů také ve 

vnitrobloku poloviny sídliště „Kreml“ v Jeníkovské 
ulici. Plánovaný termín dokončení je i v tomto 
případě shodný - tedy polovina prázdnin.               zn

REKONSTRUKCE DVOU ULIC V CENTRU MĚSTA
BUDE BRZY DOKONČENA
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Většina z nás ve svém volném čase, ať již profesio-
nálně či amatérsky, zabrousí občas do sportu. 
Bohužel (pro diváky bohudík) ne každý sport je pro 
všechny zúčastněné tak bezpečný jako klání 
šachových velmistrů, a proto je nutno si položit 
několik otázek ohledně naší případné odpovědnosti 
za škodu při zranění protihráče.

Klíčovu otázkou v dané souvislosti je, zda nese-
me odpovědnost za škodu na zdraví v případě, že 
protihráče zraníme při soutěžním utkání? V případě 
že ano - za jakých podmínek. 

Soudy již v minulosti rozhodly, že fotbalista, jenž 
v zápase lokální

 obvyklých mezí a způsobí mu 
tím vážné zranění, se takto může dopustit trestné-
ho činu ublížení na zdraví z nedbalosti. 

I když je výše uvedený případ trestní věc, po-
měrně jasně ukazuje, že každý faul (jednání proti 
pravidlům hry) není protiprávní jednání. Nadto je 
nutno doplnit, že samotné zranění při fotbalovém 
utkání může vzniknout, aniž by mu předcházel faul. 
Ostatně těžko si lze představit fotbalové utkání, kde 
by každé porušení pravidel mohlo znamenat pro 
faulujícího odpovědnost za škodu. Takovéto utkání 
by bylo z důvodu následné přemíry opatrnosti na 
straně hráčů divácky neatraktivní. 

Soudy z tohoto důvodu došly k závěru, že k to-
mu, aby porušení pravidel sportovní hry vedoucí ke 
škodě na zdraví mohlo být považováno z pohledu 
civilního práva za protiprávní jednání, musí mít urči-
tou vyšší intenzitu, tedy musí podstatným způso-
bem vybočovat z běžného způsobu hry. 

V dané věci se jednalo o posouzení odpověd-
nosti za zranění protihráče (tříštivá zlomenina) v 
důsledku obranného skluzu, jímž nebyl jako první 
trefen balón, ale noha protihráče. Ačkoliv byl zákrok 
na hřišti ohodnocen žlutou kartou, soudy dospěly k 
závěru, že zde civilní odpovědnost za škodu i přes 
závažné zranění protihráče dána není. Provedený 
zákrok (skluz) totiž nebyl dle názoru soudů extenziv-
ním použitím hrubé síly či jiným úmyslným jedná-
ním směřujícím ke zranění protihráče a fotbal je o-
becně sport se zvýšenou mírou rizika zranění pro 
hrající. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že zraně-
ní je nešťastná shoda okolností, jejíž následky se při-
čítají tomu, komu se přihodila.

Jakožto právníci, kteří mají rádi sport (zejména 
fotbal) a danou problematikou se řadu let zabývají, 
Vám rádi v případě potřeby ohledně diskutované 
problematiky poradíme.

 ligy fauluje protihráče zákrokem 
krajně vybočujícím z

ODPOVĚDNOST 
ZA ZRANĚNÍ PROTIHRÁČE 

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

Mgr. Bc. Tomáš Flögel

Čáslavští městští zastupitelé schválili na svém 
zasedání v konci května tohoto roku bod jednání, 
který hovoří o změně v právním postavení zdejšího 
Dusíkova divadla. Z příspěvkové organizace města 
se tak stala společnost s ručením omezením. Město 
se však svého podílu na zajištění fungování uvede-
né kulturní organizace nezříká, což potvrdil jak jeho 
starosta, inženýr Jaromír Strnad, tak i ředitelka 
divadla,paní Eva Albrechtová. 

nakládání s penězi. Pokud se tedy změna statutu 
divadla projeví ve finanční úspoře aniž by to 
negativně ovlivnilo jeho chod nebo možnou 
nabídku poskytovaných služeb, jsem přesvědčen, 
že bylo třeba k takovému kroku přistoupit,“ konsta-
toval inženýr Jaromír Strnad. Podle jeho dalšího 
vyjádření je možné tímto způsobem uspořit v 
průběhu následujícího období (vzhledem k dnes 
plánovaným akcím)  až několik milionů korun.     

„Jedná se o společnost s ručením omezeným, 
jejímž zakladatelem je Město Čáslav,“ vysvětlil 
inženýr Strnad s tím, že se jedná o změnu, která 
bude především ekonomicky výhodná. Tuto 
informaci doplnila paní Eva Albrechtová podrob-
nějším vysvětlením, že „vzhledem k současným 
daňovým zákonům a dalším pravidlům hospodaře-
ní takových organizací je mnohem ekonomicky 
výhodnější, aby mělo divadlo místo statutu pří-
spěvkové organizace formu společnosti s ručením 
omezeným.“ Město v tom případě přestalo být 
zřizovatelem příspěvkové organizace, stalo se ale 
zakladatelem nové společnosti. 

„Na divadlo samozřejmě nebudeme zapomínat 
ani v budoucnu - naopak. Právě změny, které v 
současnosti nastaly, mají přispět k možným úspo-
rám při dalších investičních akcích, které jsou již 
nyní naplánovány,“ ujistil starosta města, který 
připomněl již avizované letošní úpravy budovy 
divadla v podobě statického zajištění jednoho z 
rohů jeho historické budovy či výměnu oken v 
Masarykově ulici. 

„Jako hospodáři, kteří se starají o finanční 
prostředky města, musíme samozřejmě hlídat 
veškeré výdaje a stále se snažit o co nejšetrnější 

 zn

ZMĚNA V PRÁVNÍ FORMĚ ČÁSLAVSKÉHO DIVADLA

LETNÍ KOUPALIŠTĚ 
NABÍZÍ OSVĚŽENÍ 

DOVOLENÁ 
V KNIHOVNĚ

od 25. července do 7. srpna 2016
Ostatní dny platí obvyklá provozní doba
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Městské letní koupaliště v lesoparku Vodranty i v 
tomto roce otevřelo svoje brány (jak je zvykem) v 
polovině června. Do konce školního roku, kdy jsou 
děti v dopoledních hodinách ještě ve škole, bylo 
možné koupaliště navštívit po poledni, se zaháje-
ním dvouměsíčních školních prázdnin se však jeho 
provozní doba opět posunula do běžného rozmezí, 
tedy od deseti do devatenácti hodin. 

Ceník celodenního vstupného do areálu 
letního koupaliště ve Vodrantech byl pro tento rok 
stanoven takto:  
Dospělí a děti nad 140 cm:
Celodenní  vstupné: 50,- Kč
 Od 16.30 hod 30,- Kč
Děti od 100 do 139 cm:
Celodenní  vstupné: 30,- Kč
Od 16.30 hod zaplatí návštěvníci jednotnou sazbu 
20,- Kč. Děti do 100 cm a vozíčkáři mají vstup na 
koupaliště zdarma.                                                   zn

STALO SE PO UZÁVĚRCE
MĚSTŠTÍ ZASTUPITELÉ NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 

20. 6. SCHVÁLILI NOVOU OBECNĚ ZÁVAZNOU 
VYHLÁŠKU, KTERÁ STANOVUJE PRAVIDLA PRO 

VOLNÝ POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 
VE MĚSTĚ ČÁSLAV. 

Vyhláška začíná platit 15. dnem od svého 
schválení. Občané se s jejím zněním mohou 
seznámit na úřední desce města na Žižkově 

náměstí i na internetových stránkách 
www.meucaslav.cz.

Více se tomuto tématu budeme věnovat v příštím 
vydání Čáslavských novin. 



NA ZELEŇ V OBYTNÝCH ZÓNÁCH SE NEZAPOMÍNÁ

Okrajo-
vé části města 

Čáslavi se relativně 
rychle rozrůstají a s tím ros-

te mimo jiné také potřeba ú-
pravy nových veřejných ploch, 

které nespadají do soukromého 
vlastnictví jednotlivých majitelů. 

Zatímco o vlastní zahradu a její podobu 
se postarají majitelé stavebních parcel, 

prostranství, které slouží všem, má na 
starosti město. Jedno takové vzniklo v nové 

části Čeplova, konkrétně v ulici Ludmily 
Formanové. Možnosti využití takového po-

zemku se odvíjejí jak od možností města, a to v 
oblasti finanční i organizační, tak samozřejmě i 

od potřeb, případně požadavků obyvatel dané 
lokality. Stejně tomu bylo i v případě úpravy ob-
dobného pozemku v části Cihelna I, kde se na 

rozhodování o budoucí podobě okolí svých 
bydlišť podíleli i majitelé stavebních parcel. 

může samozřejmě dostat nejrůznější podobu - od s y s -
dětského hřiště přes sportoviště až po relaxační tém není 
zelení osázenou plochu. Problém je ale v tom, že ne jednoduché a 
všichni obyvatelé klidné zóny města by souhlasili s vyžaduje svůj čas, 
umístěním například relativně hlučně využívaného pečlivost, znalosti i 
prostoru pro míčové hry,  dětské hrací prvky bývají zkušenosti. Proto bude 
dnes již zcela běžně umístěny ve většině soukro- veškeré tyto práce 
mých zahrad mladých rodin - zkrátka vybrat nej- provádět, stejně jako na 
vhodnější variantu úpravy veřejně přístupné plo- jiných místech ve městě, 
chy ve městě s ohledem na zájem co největšího odborná firma, která také 
počtu obyvatel rozhodně není jednoduchou ručí za kvalitu provedení. 
záležitostí,“ doplnila inženýrka Chrenková,  která je Pokud se vše obejde 
nyní spokojena s návrhem, na jehož realizaci se již bez větších problémů, mě-
začalo pracovat. la by být tato plocha upra-

Jedná se o projekt, jehož výsledkem bude vkus- vena během jednoho ro-
ně upravené prostranství se záhony i soliterní zele- ku. Zároveň s výsadbou 
ní, které přinese obyvatelům lokality příjemné zeleně zde dojde také dle finančních možností k 
prostředí v blízkosti jejich domků. Celkem na třech úpravě jednoho z rohů prostranství na kontejnero-
záhonech v rozích pozemku najdou svoje místo vyš- vé stání. 
ší i nižší druhy keřů a dřevin, jako je například štěd- Finanční náklady, spojené s plánovanou úpra-
řenec odvislý, kalina, mochna křovitá, jalovec po- vou prozatím nepříliš vzhledného prostoru v ulici 
lehlý, borovice kleč, japonská azalka, zlatice, ces- Ludmily Formanové ponese v plné výši město 

„My jsme samozřejmě velmi rádi, že lidé mína či půdopokryvné růže a další. Soliterní výsad- Čáslav.                                                                         
mají zájem o to, jak vypadá město vně je- ba poskytne dostatek možností 

jich vlastních zahrad. Starají se o to, jakým vyniknout kráse katalpy truba-
způsobem jsou využívány volné plochy, čovité či paulovnii plstnaté. 

jaké jsou možnosti jejich uplatnění,“ „Práce na úpravě zmiňo-
zdůraznila inženýrka Dana Chrenko- vaného pozemku budou zahá-

vá, vedoucí odboru správy majetku jeny ještě v tomto kalendářním 
města zdejšího městského úřa- roce, tedy na podzim. Nejde sa-

du. mozřejmě pouze o výsadbu do 
„Takový pozemek, jaký jeho současné podoby, nejprve je 

máme nyní pro tyto úče- třeba zajistit odpovídající stav 
ly k dispozici v ulici trávníku, který bude celou plochu 

Ludmily For- mimo záhony pokrývat. Ani zalo-
manové žení travnaté plochy, která by mě-

la splňovat požadavky na este-
ticky i technicky vyvážný 

zn

O tom, jak místní pila LESS & TIMBER, a.s. pod tak- čáslavském závodě, dokončila tak prvotní plány 
tovkou investiční skupiny Jet Investment znovu firmy a nabídla nové pracovní pozice. Tato vize má 
našla tolik důležitý stabilní rytmus, jsme na strán- již nyní reálné obrysy v podobě rostoucí stavby.
kách Čáslavských novin informovali v říjnovém vydá-
ní. Již tehdy jsme s panem ředitelem Ladislavem 
Prchalem hovořili o projektech, netrpělivě čekají-
cích na svůj pravý čas. Mezi nimi byl také plán na 
výstavbu výrobní haly, která by rozšířila výrobu v 

rámci společnosti existuje v Klášterci nad Orlicí. K 
tomu, jak bude situace po postavení haly vypadat v 
Orlických horách a co vedlo k jejímu přestěhování 

Stavební práce na nové hale, v níž bude na roz- do Čáslavi, Ladislav Prchal říká: „Závod v Klášterci 
loze 7 000 m2 vyráběn produkt dále sloužící napří- nad Orlicí skončí. Situace tamní fabriky je taková, že 
klad pro výrobu dveří a oken, byly započaty v průbě- pracujeme v budovách postavených jako korkárna v 
hu března.  Otevření provozu je plánováno na úvod padesátých letech minulého století. Pro moderní 
následujícího roku. „Stavební povolení jsme získali průmyslovou výrobu je zkrátka nevyhovující. Dalším 

již v roce 2009. Vloni jsme důležitým aspektem jsou náklady. Již jen fakt, že 
oprášili byznys plány, podí- zkrátíme délku mezi sklady ze 120 kilometrů na asi 
vali se na ekonomickou 12 metrů, se poté projeví jako úspora v řádech mili-
stránku věci a začátkem ónů korun. V neposlední řadě musíme také zmínit, 
letošního roku bylo vlastníky že postavením této haly bude završen koncept, s 
rozhodnuto, že budeme sta- kterým jsme počítali již od samotného otevření 
vět. V průběhu března jsme čáslavské pily.” 
se samotnými pracemi zača- Ladislav Prchal dále zmínil, že klíčovým bodem 
li. Hala by měla být dostavě- pro úspěšné a rychlé nastartování chodu výroby 
na posledního října. Poté se bude zajištění nových pracovních sil. „Část zkuše-
asi dva měsíce budeme věno- ných lidí z Klášterce nad Orlicí nám nové pracovníky 
vat nastěhování technolo- pomůže zaučit, není tedy podmínkou, aby uchazeč 
gického vybavení a zkušební byl vyučen v oboru nebo měl dlouholeté zkušenosti. 
provoz by tedy mohl být za- Nových pracovních míst vznikne okolo osmdesáti. Z 
hájen v lednu 2017,” upřes- Čáslavi a okolí budeme shánět muže i ženy, ” dodává 
nil Ladislav Prchal. závěrem.                

Výrobna hranolu již v  JN

ČÁSLAVSKÁ PILA STAVÍ NOVOU HALU A NABÍDNE OSMDESÁT PRACOVNÍCH MÍST
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CHLAPECKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ZA HRANICÍ ZÁKONA

AGRESIVNÍ OPILEC 

 Hlídka MP Čáslav kont-
rolovala objekt jedné z obchodních společností sídlících v ulici Pod nádražím. 
Policisté se na toto místo soustředili po ohlášení, že podle videozáznamů a foto-
dokumentací sloužících ke střežení objektu, vnikají na pozemek osoby, které 
zde jezdí s odstavenými autovraky a odcizují spreje pro jejich označení. 

20. 5. po zavírací době firmy, v čase 18:05 na pozemek skutečně vnikli tři 
mladíci, kteří nasedli do jednoho z autovraků a hledali klíče od zapalování. 
Strážníci jim v dalším počínání okamžitě zabránili a požádali o prokázání totož-
nosti. Jednalo se o chlapce ve věku patnáct, dvanáct a jedenáct let, bydlící v blíz-
kosti firmy. Vzhledem k tomu, že mladíci nemohli hodnověrně prokázat svou 
totožnost, musela být na místo přivolána hlídka Obvodního oddělení PČR 
Čáslav a převzít si případ k dořešení.  

Krátce po telefonickém oznámení, že v ulici Prokopa Ho-
lého leží před vchodovými dveřmi do domu muž, který s největší pravděpodob-
ností potřebuje pomoc, hlídka dorazila na místo. Zde spal muž se zakrváceným 
obličejem. Od krve měl také obě ruce. Strážníci se dotyčného pokoušeli vzbu-
dit. Když muž procitl, působil dezorientovaně. Na dotaz zda nepotřebuje lékař-
skou pomoc a na požádání o prokázání totožnosti nereagoval. Když muž po ně-
kolikáté výzvě vstal, bylo jasné, že je pod vlivem alkoholu. Na opětovnou žádost 
policistů o předložení dokladu totožnosti vytáhl z peněženky peníze a se slovy, 
že toto je jeho totožnost, že nic jiného nemá, je podával strážníkům. 

Po oznámení, že pokud se neprokáže platným dokladem totožnosti, bude 
předveden na služebnu, začínal dotyčný projevovat známky agrese a odporu. 
Policisté ho po několika opakovaných zákonných výzvách , že bude přistoupeno 
k použití donucovacích prostředků, museli zpacifikovat pomocí speciálních 
hmatů a chvatů.
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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. 

POLICIE ČR - ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA HLEDÁ NOVÉ KOLEGY 

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

POLICIE ČR INFORMUJE

UTRŽENÉ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO

SILNĚ PODNAPILÝ CYKLISTA

POTYČKA SKONČILA PŘEVOZEM DO NEMOCNICE

 Strážníci během jedné ze svých pravidelných 
nočních hlídkek zaslechli  ránu a hlasy v ulici Generála Františka Moravce. Po 
chvíli vyšly z ulice J. Mahena dvě osoby, z nichž jedna držela v ruce zpětné zrcát-
ko od automobilu. Po zahlédnutí policie muž zrcátko odhodil a dal se na útěk. 
Jeden z policistů se za ním vydal a pronásledoval ho až do ulice Na Kozinci, kde 
prchající zavadil o zpětné zrcátko zaparkovaného automobilu, které také po-
škodil, a upadl na zem. 

Muž nadýchal 2, 21 promile alkoholu a k utržení zrcátka se přiznal.

 Hlídka v ulici Husova zastavila cyklistu, který 
upoutal svou pozornost kvůli neosvětlenému kolu a nestabilní jízdě. Po zastave-
ní a komunikaci s dotyčným byl cítit alkohol. Dechová zkouška ukázala 2, 47 pro-
mile. Zhruba po šesti minutách test ukazoval 2,51 promile. 

 Městská policie přijala 
oznámení o rvačce dvou mužů před obchodním domem Lidl. Po příjezdu na 
místo hlídka spatřila dva muže ležící na zemi asi metr od sebe. Jeden z nich si 
stěžoval na bolest krční páteře. Po úderu pěstí do obličeje také údajně špatně 
viděl na levé oko. Bez zbytečných odkladů mu tedy byla přivolána rychlá zá-
chranná služba. Vzhledem k tomu, že byli oba muži silně podnapilí, nedokázali 
vysvětlit, jak k celému incidentu došlo. Zranění muže si vyžádalo převoz do zdej-
ší nemocnice. Případ bude dořešen po jeho uzdravení.   

  Důležitá telefonní čísla

Tísňové volání:     112 Policie: 158

Záchraná služba: 155   Hasiči:  150

Městská policie: 156

CANISTERAPIE NA STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLE V ČÁSLAVI  V sobotu 11. 6. 
2016 uspořádaly dvě neziskové organizace Středočeského kraje, spolek Alter-
nace a Pes partner, z.s., seminář o canisterapii spojený s testováním psů. Canis-
terapie je jednou z disciplín zooterapie a zoorehabilitace, tedy metod pozitiv-
ního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, 
prostřednictvím speciálně otestovaných zvířat, v případě canisterapie samo-
zřejmě psů. Cílovou skupinou mohou být například senioři, lidé zotavující se po 
těžkých chorobách či úrazech, lidé s psychickými problémy, lidé s mentálním 
postižením, lidé v krizových situacích, ale třeba i zdravé děti. Tito otestovaní psi 
se mohou uplatnit všude tam, kde kladné interakce se psem mohou mít pozi-
tivní vliv na zdraví a psychiku lidí. Velmi úspěšně se canisterapeutičtí psi zapo-
jují v edukačních programech pro děti s poruchami učení nebo při resocializač-
ních programech, které se zabývají například kriminalitou mládeže.

V průběhu semináře účastníci získali důležité informace o specifikách jed-
notlivých skupin klientů, o tom, jak s nimi pracovat a jaké dodržovat zásady, aby 
jejich pes nebyl prací pro potřebné osoby přetížen. Velký zájem vzbudila i před-
náška o pozitivním posilování a jeho uplatnění v canisterapii a legislativní mini-
mum. Účastníci museli projít při testování mnoha zkouškami a dokázat, že je-
jich psi jsou ovladatelní při kontaktu s jinými zvířaty, nechají se cizí osobou ome-
zit v pohybu nebo vydrží v klidu ležet u osoby na lůžku. Při akci byl přítomen i 
roční pomocník Davídek, který pomáhal s testováním psů. Ačkoliv kvůli jeho 
bezpečnosti nesmělo dojít k přímému kontaktu se psy, velmi důkladně prověřil 
toleranci testovaných psů k malým dětem. Testování bylo vyčerpávající, že byli 
unaveni nejen psi.

Střední zemědělská škola v Čáslavi je zoorehabilitaci a zooterapii velmi na-
kloněna a tak poskytla své zázemí a prostory pro konání této akce. Škola otvírá i 
nový studijní obor Sociální činnost, v rámci kterého se bude zooterapie a zo-
orehabilitace vyučovat. Mezi osmi úspěšnými absolventy semináře a testování 
byly i tři studentky Střední zemědělské školy v Čáslavi, které se svými psy mo-
hou začít budovat svou kariéru v canisterapii. Pokud vás tato oblast zajímá a 
chtěli byste nechat svého psa otestovat, budete mít příležitost, a to pravděpo-
dobně již na podzim tohoto roku. 

Více informací najdete před konáním akce na http://www.szescaslav.cz/, 
http://pes-partner.cz/, http://os-alternace.webnode.cz/.           

      spolek Alternace a Pes partner, z.s.

Statistika dopravních nehod
V květnu 2016 došlo v okresu Kutná Hora k 48 dopravním nehodám. 3 neho-

dy byly zaviněny řidiči pod vlivem alkoholu. Z celkového počtu případů bylo nut-

né ošetřit 15 lehkých a 4 těžká zranění. Tento měsíc došlo k jednomu smrtelné-

mu zranění. Celková škoda dosáhla částky 2.127.500 korun.

Nejčastější příčiny nehod: rychlá jízda (7), špatný způsob jízdy (27), střet se 

zvěří (7) nebo nedání přednosti v jízdě (6).



ČÁSLAVSKÉ SLAVNOSTI 2016 

...Jsou dny, které nepotřebují komentář... Gamba Bluse Band, Laura a její tygři a závěr dne patřil skupině ZakázanÝovoce. 
Jak je z fotografií vidět, jedním z takových byla i sobota 11. června, která Hostům slavností, kteří dávají přednost dobrému jídlu, nabízel široké 

díky letošním Čáslavským slavnostem přinesla na Žižkovo náměstí celodenní spektrum pochoutek gastronomický festival, na němž se představily 
zábavu, radost z pohybu a příležitosti pro setkávání přátel. Dobrá hudba, jídlo i restaurace z města i jeho (nejen) blízkého okolí, jiní se rádi prošli po 
atmosféra, to vše přispělo k úspěchu akce. rukodělném trhu. Součástí letošních slavností byla také Olympiáda dětí a 

V programu slavností vystoupily hudební skupiny ZUŠ Band, Vesper, mládeže, která ukázala, že i dnešní děti jsou sportovně nadané. 
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Škola, to nejsou jen lavice, učebnice, písemky... Ve 
škole prožívají děti velkou část svého života, a proto 
sem zcela samozřejmě patří také sport a soutěže, 
které často přinášejí radost z vítězství, ale také 
podpora dalších zájmů žáků, jako je vztah k literatu-
ře, tvořivým činnostem a další. Na konci školního 
roku je potom ideální příležitosti ke krátké rekapitu-
laci toho, co se za posledních deset měsíců žákům 
pod vedením jejich učitelů podařilo - 

 ... 
tentokrát na 

čáslavské základní škole na Žižkově náměstí

tivním přístupem při-
měly porotu soutěže 
Houfek box, aby jim 
udělila v konkurenci 
devíti základních škol 
1. a 4. místo! Pořada-
telům děkujeme za 
motivaci dětí a vytvá-
ření prostoru, kde 
mohou v tolik žáda-

„Vždy máme radost, když se některý z našich žá- ném oboru porovnat 
ků prosadí ve vyšších kolech žákovských soutěží. V své dovednosti.
dopravní soutěži, disciplínách humanitních a este- Výtvarná činnost 
tických dobré výsledky už neskromně očekáváme, je obvykle individuální záležitostí, ale co bychom krásný výsledek, ale také za zodpovědnou a ohledu-
ale letos nezbývá než na prvním místě gratulovat k neudělali, když Otec vlasti, Karel IV., slaví sedmisté plnou spolupráci.
výborné práci vyučujícím a žákům v oboru matema- narozeniny! Spojili jsme se nad projekty, kterými Jakkoli obdivujeme svatováclavské i císařské 
tika, vždyť Barbora Pánková z 2. B, Vojtěch Svoboda bychom ho, jak doufáme, potěšili. klenoty, zdálo se nám, že za 700 let by asi i panovní-
z 5. A obsadili v okresním kole Matematického klo- Na společnou výstavu organizovanou Měst- kova koruna prošla proměnou. Hned několik jich cí-
kana 3. místo, Jan Tobiška dokonce místo 1. a další sař k narozeninám „obdržel“ od osmáků a deváťá-
tři jeho spolužáci ze 7. ročníku se umístili mezi dese- ků. I jejich individuální práce se nakonec spojila v in-
ti nejlepšími v okrese! spirativní kolekci pečlivě provedených prací.

Okresní kolo matematické olympiády pak při- Ani šesťáci nezůstali pozadu. Ačkoli si nebyli ú-
neslo další „úrodu“ ocenění v podobě 2. místa pro plně jistí, zda číst, či nečíst, zapojili se do letošního 
Vojtěcha Horálka, 3. místa pro Jana Tobišku, při- celostátního kola soutěže Souboje čtenářů a oprav-
čemž naši další tři sedmáci, Marek Pavlas, Marie du pečlivě přečetli a zpracovali ve skupinách všech-
Anna Vášová a Eliška Píšková, obsadili 4. až 6. místo. ny zadané tituly. Nakonec sami usoudili, že společ-
Poslední nejcennější trofejí do sbírky matematic- ně „číst“ byla správná volba. 
kých olympioniků přispěl Přemysl Cejhon z 8. B, kte- Milou společnost nám letos opět dělaly děti z 
rý v této soutěži obsadil 2. místo. MŠ Masarykova. Přišly si k nám vytvořit keramické 

Velmi pyšní jsme byli také na Karolínu Hor- rybičky se žáky ze 7. A, kteří jim byli v nové aktivitě 
nischer z 8. A, jež v okresním kole dějepisné olympi- vzornou oporou.
ády obsadila 5. místo, a v neposlední řadě na Klárku Že se noblesní společenskou záležitostí staly zá-
Ronovskou z 3. B, která výborně reprezentovala jezdy Klubu mladého diváka, poznáte, už když na-
školu v krajském kole přehlídky dětských recitátorů, stoupíte do autobusu plného slavnostně obleče-
kam postoupila jako druhá z okresního kola. ných gentlemanů a dam a marně hledáte děti ze 

Také účast v letošním ročníku Dětského aquat- školních lavic. Pražská divadla jim letos „nadělila“ 
lonu Čáslav byla pro naše žáky - sportovce úspěšná. hodnotná představení ve skvělém provedení.
Martin Pecha z 8. B a Štěpán Machů z 6. A obsadili Jednou z posledních společenských akcí letoš-

ního školního roku byla naše účast na Festivalu na 
zelené louce u Senetína, který pořádala organizace 
Cesta životem bez bariér. Bylo nám ctí vystavit vý-
tvarné práce žáků celé školy a rádi jsme tak podpoři-ským muzeem v Čáslavi putoval mimo jiné Karlův 

rodokmen. Návštěvníci si možná všimli, že vyobra-
zený panovník vypadá jako Vítek Linhart, jeho čtyři 
manželky jako jeho krásné spolužačky a také ostatní 
příbuzní byli nápadně podobní žákům ze 7. B. Tato 
kolektivní práce se stala skutečně vydařenou 
„rodinnou“ záležitostí. 

Protože velebená česká země za Karla měla 
lichotivě velkou rozlohu, rozhodla se 7. A její mapu a 
erby nejdůležitějších měst vymalovat v pořádně 
velkém formátu.  Všichni zaslouží pochvalu nejen za 

ve svých kategoriích 1. místo, Jaroslav Tobiška ze 7. 
B 2. místo a třetí Jan Tobiška triumf uzavřel. 

Všem našim reprezentantům srdečně blaho-
přejeme a doufáme, že i v dalším školním roce jim 
úsilí a píle přinese nové životní úspěchy.

Jsme škola se vzdělávacím programem nazva-
ným „Podaná ruka“ potřebám dětí a sobě navzá-
jem. Za velký přínos výchově i vzdělání považujeme li velmi užitečný projekt pro handicapované děti.
společné aktivity dětí. A i v tomto ohledu se jim le- Základní škola Čáslav náměstí děkuje všem po-
tos dařilo. řadatelům a organizacím za milou a pro naše žáky 

Bráno od konce je tu nejprve velká gratulace užitečnou spolupráci.“                  
pro „partičky“ osmáků, které svou zručností a krea-                                                    Vedení ZŠ náměstí

SPOLEČNĚ SI UŽÍT ŠKOLU
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Čáslavská mateřská škola a její služby jsou samo-
zřejmou součástí života v Čáslavi. Jakkoliv je toto 
tvrzení nezpochybnitelné, setkává se stále její 
vedení s nepochopením a dotazy se strany místních 
obyvatel na princip jejího fungování. Vše tedy v 
krátkosti shrnula ředitelka zdejší mateřinky, paní 
Bc. Renata Mišutková. 

Jsem velmi ráda, že dnes mohu říci, že se nám 
po mnoha letech tentokrát podařilo umístit do 
školky všechny čáslavské děti, které jejich rodiče k 
docházce do mateřské školy přihlásili,“ mohla na 
počátku června s uspokojením prozradit paní 
Mišutková.

vlastní kuchyni, z nichž některé zajišťují dokonce herních prvků a tak dále...,“ vypočítala Renata 
obědy i pro další školky - například vývařovna Mišutková s tím, že podobná aktivita je již nyní 
střediska v ulici Rudolfa Těsnohlídka dodává jídlo i naplánována i na příští období.
do mateřinky v Močovicích a Klukách, ve středisku „V následujících měsících bychom rádi napří-
Bojovníků za svobodu se zase vaří pro Krchleby... V klad vybudovali venkovní učebnu v zahradě středis-
minulých letech jsme dodávali jídlo také do někte- ka U bašty, která by byla využitelná například pro 
rých základních škol, ale to dnes již z kapacitních environmentální vzdělávání, ale také k běžnému 

„Je pravdou, že se i pomnoha letech, kdy důvodů není možné,“ uvedla. posezení za příznivého počasí nebo dalším činnos-
mateřská škola pracuje v současném systému, „Jak již bylo zmíněno výše, čáslavská mateřinka tem. Plánujeme také výmalbu některých tříd i 
setkávám s dotazy, kolik mateřských škol v Čáslavi v současné době disponuje šestnácti třídami, z kuchyní a mnohé další akce, které přispějí ke 
vlastně je - a já chápu, že ne všichni se v tomto nichž jsou dvě s celkem čtyřiadvaceti místy, určeny zlepšení prostředí pro děti,“ zdůraznila ředitelka 
orientují. Jednoduše řečeno: v Čáslavi existuje pro děti od dvou do tří let. čáslavské mateřinky, která zároveň vyzdvihla další 
jeden právní subjekt, nazvaný Mateřská škola novinku, kterou byla v průběhu minulých měsíců 
Čáslav. Z tohoto pohledu lze tedy konstatovat, že vybavována její střediska. 
máme v našem městě jednu školku. Ta je však „Jde o bezpečností systém, který je nainstalo-
rozdělena do pěti relativně samostatných středisek ván u vstupních dveří do středisek. Jedná se o 
v Jahodové ulici (Čeplov), v ulici Rudolfa Těsnohlíd- kamerový záznam a spojení telefonem. Učitelky tak 
ka (U bašty), v ulici Bojovníků za svobodu (Ostrý mají přesný přehled o tom koho vpustí do objektu a 
roh) a v ulicích Masarykova a Husova. Středisko v Péče o tak rozsáhlou organizaci není jednodu- děti jsou tak chráněny před vstupem nepovolaných 
Masarykově ulici navíc spravuje i svoje odloučené chá, a to jak po stránce personální, tak i technické. osob,“ připomněla paní Mišutková.  
pracoviště - jednu další třídu, která z prostorových Objekty každého ze středisek vyžadují pravidelnou Z předešlého výčtu by se mohlo zdát, že vedení 
důvodů sídlí ve zrekonstruovaných místnostech údržbu, postupné rekonstrukce a další nezbytné mateřské školy je pouze technická záležitost. To 
přízemí základní školy na Žižkově náměstí. Ve zásahy. nejdůležitější se ale samozřejmě odehrává denno-
zkratce tedy mají čáslavské děti k dispozici šest „Jen v dnes již uplynulém školním roce došlo v denně ve třídách, kde si děti pod dohledem svých 
pracovišť pěti středisek jedné mateřské školy,“ naší mateřské škole k velkému posunu vpřed v učitelek hrají, za jejich pomoci se učí novým věcem, 
vysvětlila paní Bc. Renata Mišutková, která dodala, mnoha ohledech. Již na samém jeho počátku jsme získávají správné návyky a nové dovednosti, každý 
že mateřinku v současné době navštěvuje plných prováděli rekonstrukci chodníku ve středisku U den zažívají další momenty, o nichž je potom možné 
383 dětí v 16 třídách, o které se stará 56 zaměstnan- bašty, kde došlo také k rozsáhlým změnám v vyprávět rodičům. A aby měli právě i rodiče mož-
ců, z čehož je 33 učitelek a 23 dalších lidí, kteří prostorách kuchyně jež dostala nový sporák a nost seznámit se blíže s prostředím, ve kterém jejich 
zajišťují bezproblémový chod všech středisek. náležitá péče byla věnována také digestoři. Ve děti tráví většinu pracovních dní, umožňují některá 

„Každému ze zaměstnanců naší mateřské školy středisku na Ostrém rohu proběhla pro změnu střediska čáslavské mateřinky v určitých termínech 
velmi děkuji za jejich práci a snahu stále zlepšovat rekonstrukce vnitřních rozvodů topení, v jiných návštěvu rodičů přímo ve třídách, kde si mohou se 
podmínky pro děti, které sem docházejí,“ konstato- budovách byly vyměněny šatnové bloky, koberce či svými dětmi pohrát, poznat místa a hračky, o nichž 
vala mimo jiné v rozhovoru ředitelka mateřské rekonstruováno sociální zařízení. Jednou z posled- jim děti vypráví a ještě více se tak sblížit. 
školy, která si je vědoma množství práce, jež je třeba ních větších akcí technického charakteru v tomto Zkrátka - provoz mateřské školy, zvláště pak s 
denně vynaložit na zajištění dobrých podmínek pro školním roce byla oprava chodníků na  zahradě tak velkou kapacitou, jakou nabízí ta zdejší, je velmi 
děti. střediska v Masarykově ulici. Samozřejmostí je složitá záležitost, kde ale každý krok musí směřovat  

„V této souvislosti bych ráda vyzdvihla tu například průběžná výměna písku v pískovištích, ke spokojenosti a bezpečí každého z dětí i důvěře 
skutečnost, že čtyři z pěti středisek naší školky mají obměna krycích sítí, pořizování nových hraček či rodičů.  A tak tomu v Čáslavi také je.                        zn

KOLIK JE V Č?SLAVI MATEŘSKÝCH ŠKOL?

Další školní rok uběhl jako voda, a tak je vhodná 
příležitost k rekapitulaci. Jak vypadal například ve 
zdejším rodinném centru Kopretina? 

Krásné a pohodové prázdniny. Těšíme se 
na vás!

RC navštívilo mnoho dětí, rodičů, pra-
rodičů, kterým patří velký dík za podporu. 
Bez vzájemné spolupráce a pomoci by 

Rodinné centrum Kopretina pořádalo během nebylo možné vytvořit tolik akcí a setkání.
tohoto školního roku mnoho aktivit a zájmových V období prázdnin pořádáme dva Týdny 
činností pro rodiny s dětmi. prázdninových aktivit. V červenci v období 

od 11. 7. do 15. 7. a v srpnu od 8. 8. do 12. 8. 
Během prázdnin nabízíme také hlídání dětí 
a hernu v RC Kopretina. Herna bude otev-
řena od 18. 7. do 5. 8. a od 15. 8.  do konce 
prázdnin.   

Dále upozorňuji rodiče, že od září bu-
dou opět probíhat kurzy AJ pro středně 
pokročilé a pokročilé, tvořivé ručky, drama-
tický kroužek Křemílkové, kurzy šití. Nově zahájí dobré se předběžně přihlásit již v průběhu prázd-
kroužky krůčky k angličtině, flétnička pro nejmenší nin. I nadále budou probíhat převody dětí na krouž-
a výtvarná dílnička - vše pro děti od 4 do 7 let. Je ky. Všechny další aktuální informace o nabídce akcí 

a služeb Rodinného centra Kopretina se 
dozvíte přímo v centru na adrese: 

Jedná se například o Svatomartinský průvod, Kostelní nám. 186, Čáslav; 
vazba adventních věnců, několik setkání s paní cuk- telefonní číslo 327 323 327, 
rářkou (výroba dortíků, koláčků, perníčků), setkání 733 741 171; 
s odborníky (zdravá výživa, psycholog, lékaři), spo- www.kh.charita.cz.
lupráce s Dusíkovým divadlem, dětský karneval na 

 

téma Ledové království, čarodějný výlet na zámek 
Žleby, vystoupení dětí z dramatického kroužku v     
Klubu důchodců, Dětský den na Žižkově náměstí. 

 Terezie Tichá, DiS.

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V RODINNÉM CENTRU KOPRETINA
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Pokud jedeme do Čáslavi od Prahy, Pražská ulice se 
posléze kruhovým objezdem Na Ostrém rohu mění 
na ulici Generála Moravce a dovede nás na náměstí. 
Kdo byl generál František Moravec?

USA, pracoval jako poradce ministra obrany ve 
Washingtonu. Zemřel náhle na srdeční záchvat při 
cestě do zaměstnání dne 26. července 1966. 

„Ten náš arcišpión, “ tak žertovně říkal generálu 
Hned úvodem musíme pro úplnost připome- Moravcovi za 2. sv. války v londýnském exilu Jan 

nout, že v naší historii najdeme hned dva generály Masaryk.  Tato slova se stala inspirací pro název 
Moravce: Františka a Emanuela.  Nechvalně Moravcovy životopisné knihy, kterou vydal Josef 
proslulý generál Emanuel Moravec byl legionářem, Škovrecký ve svém exilovém nakladatelství ´68 
ale zradil a v době protektorátu se sestává nejaktiv- Publishers  v roce 1977 s názvem Špion, jemuž 
nějším kolaborantem. Působil jako ministr školství a nevěřili. Na dokončení knihy pracovala starší dcera 
lidové osvěty protektorátní vlády a zcela se ztotož- Hana Moravcová-Disherová (mj. její manžel, 
nil s nacistickou ideologií. V důsledku událostí válečný dopisovatel, byl ceněn americkým vojen-
konce války 5. května spáchal sebevraždu. ským vyznamenáním Purple Heart – purpurové 

Nás však bude zajímat brigádní generál Franti- srdce). Kniha zachycuje fascinující životní příběh 
šek Moravec. Narodil se v Čáslavi 23. července československého důstojníka. Těžištěm je zpravo-
1895, v roce 1905 vstoupil na místní osmileté dajská činnost za druhé světové války, kdy Moravec 
gymnázium, kde v roce 1913 maturoval. Začal řídil zpravodajskou službu, která dodávala Spojen-
studovat moderní filologii na Filozofické fakultě UK, cům cenné poznatky, mj. i díky spojení s agentem A-
ale v roce 1915 musel studium ukončit, neboť byl 54 Paulem Thümmelem, vysokým důstojníkem 
odveden. Absolvoval důstojnickou školu a odjel na Abwehru. V předmluvě uvádí bývalý šéf britské 
východní frontu, kde se posléze stal důstojníkem zpravodajské služby, že je to nejlepší kniha o 
československých legií v Rusku.  Po 1. sv. válce se špionáži a kontrašpionáži, kterou četl. nebyla rodině žijící v USA oznámena, listina se 
rozhodl pro vojáka z povolání, absolvoval vysokou V Chotusicích dosud žije synovec brigádního ztratila a po urgencích musel vydat prezident Havel 
vojenskou školu a působil např. jako přednosta generála Františka Moravce pan Václav Moravec novou. Problémy pronásledovaly „aricišpióna“ i po 
štábu druhé divize v Plzni, zde byl také povýšen na (devadesátiletý otec mé spolužačky Marty, bývalý smrti.  
majora generálního štábu a posléze byl převelen do učitel), který vlastní rozsáhlý archiv, v kterém V červenci uplyne půl století od úmrtí generála 
Prahy do hlavního štábu a jmenován velitelem shromažďuje materiály o svém strýci. Po dobu Františka Moravce, význačného čáslavského rodáka 
pátrací sekce druhého oddělení hlavního štábu. totality ukrýval kufr s dokumenty generálovy a našeho nejvýznamnějšího zpravodajce. V USA 
Těsně před německou okupací v roce 1939 odletěl činnosti v londýnském exilu. Z nich byla uspořádána dosud žijí obě jeho dcery: Hana (nar. 1921) a Taťána 
do Londýna a zde pracoval v exilové zpravodajské v roce 1990 v čáslavském muzeu výstava. Vernisáže (nar. 1922), které se stále zajímají o dění ve své staré 
službě. Uskutečnili celou řadu operací, z nich se zúčastnila vdova po generálu Vlasta Moravcová a vlasti. Popřejme jim hodně zdraví. Mají velmi dobré 
nejvýznamnější byl atentát na Heydricha. V osvobo- mladší dcera Taťána Moravcová-Gardová. Dále se genetické dispozice, vždyť paní Vlasta Moravcová 
zeném Československu byl z politických důvodů Václav Moravec v roce 1991 zasloužil o to, aby jeho se dožila 102 let.
vyřazen ze zpravodajské služby, kterou již tehdy strýci byla vrácena hodnost brigádního generála (ta Mgr. Jana Andrejsková
ovládala komunistická strana. V březnu 1948 mu byla odňata po Únoru 1948). A v témže roce byl Doporučujeme přednášku 
odchází za pomoci britské zpravodajské služby do generálu Moravcovi propůjčen in memoriam řád kpt. PhDr. Stanislav Balíka

https://www.youtube.com/watch?v=Qo98m3zEyxEsvého posledního exilu. Od roku 1954 žil s rodinou v  M. R. Štefánika. Bohužel tato skutečnost však 

„TEN NÁŠ ARCIŠPIÓN“ - KDO BYL GENERÁL FRANTIŠEK MORAVEC?

V Kutné Hoře vzniká škola soukromého typu, jejímž 
zřizovatelem je nezisková organizace Spolek Hůrka 
Kutná Hora.

možnosti a individuální cestu.“
Dovednosti a znalosti budou děti získávat 

především aktivním a kritickým poznáváním toho, 
Ve školním roce 2016/2017 bude otevřena co je obklopuje, v menší skupině dětí (cca 12 dětí na 

jednak sdružená (smíšená) třída školy pro děti ve 2 pedagogy) nebo na výletech za lidmi, kteří nás 
věku 6 až 8 let, jednak třída školky pro děti ve věku 3 mohou nadchnout svým přístupem k životu i k práci. 
až 6 let. Principy školy a školky jsou dále spojeny například s 

V čele projektu stojí rodiče dětí různorodých prvky lesní a montessori pedagogiky, součástí 
profesí. Ve skupině zřizovatelů působí učitelka, konceptu je projektové vyučování, během něhož 
psycholog nebo například právnička. bude docházet k pravidelnému propojení skupiny 

Cílem týmu školy Hůrky je věnovat se dětem tak, dětí školky i školy.
aby se dokázaly v současném světě zorientovat, V odpoledních hodinách budou děti moci 
rozuměly mu, aby byly šťastné. Dle vlastních slov k navštěvovat družinu nebo zájmové kroužky. Připra-
tomu chtějí používat především inovativních metod vena je jóga pro děti, hudebně-dramatická dílna, 
a možnosti zvolit si cestu či vlastní tempo při řešení seminář Feuersteinovy metody instrumentálního 
daných problémů. Hlavní pedagožka a vedoucí obohacování, dílna pro kutily, zpívání s Marcelou 
projektu, Mgr.Daniela Vodová, vystudovala učitel- Březinovou, keramika. Ve spolupráci s jazykovou 
ství 1.stupně pro ZŠ, během studií se seznámila s školou Hannah School nabízí škola lekce anglického 
metodou profesora Hejného, podle níž vyučuje jazyka s rodilým mluvčím.
matematiku. Škola směřuje k akreditované podobě, v 

Hlavní myšlenku metody však vztahuje k současné chvíli požádaly zřizovatelky o zápis školy 
vyučování v širším slova smyslu: "Myslíme si, že do Rejstříku škol MŠMT.
vzdělávání, ať už probíhá ve škole či doma v indivi- O principech a metodách se můžete více 
duální formě, by mělo vycházet především z vlastní dozvědět během lekcí s názvem Hůrkohraní. V 
potřeby objevování a poznávání světa. Učitel pak pořadí pátá dílna pro rodiče a děti proběhne 11. 6. 
navazuje na to, co už dítě zná, s čím se již dříve 2016 pro budoucí školáky, 18. 6. 2016 pro děti 
seznámilo. Každé z dětí má však vlastní tempo, "školkového" věku. Více informací naleznou zájemci 
různé zájmy, je třeba daný stav respektovat, hledat na stránkách školy www.zshurka.cz.                        TZ

ŠKOLA A ŠKOLKA HŮRKA ODSTARTUJÍ SVOJI ČINNOST JIŽ 1. ZÁŘÍ
 

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

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

nebo na webových stránkách
 www.caslavskachata.cz 

Čáslavská chata 
v krkonošském lyžařském 

středisku ve Velké Úpě

nabízí volné pokoje v období 
letních prázdin

1. 7. 2016 – 30. 8. 2016
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Studium na střední pedagogické škole s sebou nese 
oproti jiným oborům určitá specifika. Jedním z nich 
je možnost vybrat si ve druhém ročníku (pedagogic-
ké lyceum), resp. ve třetím ročníku v případě před-
školní a mimoškolní pedagogiky směr, kterým se 
bude další vzdělávání specializovat. Studenti na čás-
lavské škole si mohou volit ze zaměření na výtvar-
nou, hudební, tělesnou nebo dramatickou výchovu. 
Ze zvoleného předmětu budou následně v posled-
ním ročníku také maturovat.

důvodů, který vedl k přípravě 
projektu, o jehož konečné po-
době do značné míry rozhodova-
li sami studenti. Na výběr přitom 
měli hned několik možností - od 
tak zvaného divadla ve výchově 
přes představení pro určitou vě-
kovou skupinu diváků (například 
pro seniory), až po nakonec zrea-
lizovanou výše zmíněnou site 

Právě studenti a studentky, kteří si  vybrali dra- specific performance,“ vysvětlil 
matický obor svého dalšího vzdělávání, si v tomto profesor čáslavského gymnázia a 
školním roce mimo jiné připravili poněkud netra- střední odborné školy pedago-
dičně pojaté představení, které předvedli také divá- gické. 
kům - převážně z řad rodičů. O jaké představení šlo? „Představení cesta do bu-
O tom ví nejvíce magistr Martin Domkář, který ten- doucnosti se odehrá-
to předmět na škole vyučuje a se svými žáky před- valo ve více míst- zkouška. Vzhledem k jeho 
stavení také připravil. nostech a diváci naše podstatě, v níž hraje velkou 

„Celý projekt byl nazván Cesta do budoucnosti herce do jednotlivých roli také improvizace a mo-
a zapadal do konceptu tak zvaného site specific art, prostor buď přímo mentální nápady, situace i 
tedy umění, zasazeného do určitého netradičního doprovázeli nebo jim reakce publika, není nezbyt-
prostoru. Představení se tedy neodehrává, jak to- alespoň byly určitou ně nutné umět všechny rep-
mu běžně bývá, na jevišti, ale například v prosto- formou představeny.  liky doslova, protože nejde o 
rách starého hradu, továrny, skladiště či na jiných Ředitelna školy se na- žádné fixované věty. 
místech, která mohou být pro jeho realizaci inspi- příklad na krátkou „Představení tohoto ty-
rací. My jsme si za svoje „jeviště“ vybrali školu, její dobu proměnila v pu jsou zajímavá také tím, že 
učebny, tělocvičnu i další přístupná místa,“ konsta- pracoviště velitele je vlastně každé z nich čás-
toval v úvodu Martin Domkář, který vysvětlil také kosmické lodi, která tečně jiné, byť jsou hraná 
důvod, jenž vedl k tomuto společnému dílu. „Práce měla cestující do budoucnosti dopravit. Ze sklepení podle stejného scénáře. To je určitě jeden z důvodů, 
na takovém představení znamená školy jsme pro změnu vysílali ´přímý přenos´ z bu- proč i studenty práce na takovém projektu bavila a 

doucnosti... Diváci se tak vlastně stali součástí před- ochotně se zapojili do práce nejen při samotných 
stavení, účastníky cesty do budoucnosti. Ús- zkouškách, ale také sháněním či výrobou nezbyt-
pěch této cesty se však posléze ukazuje jako ných rekvizit a tak dále,“ doplnil na závěr magistr 
velmi nejistý,“ přiblížil magistr Domkář s tím, Martin Domkář, který je s výsledkem několikamě-
že ačkoliv se děj odehrával v prakticky nijak síční poněkud neobvyklé práce studentů čáslavské-
zvláštně upravených místnostech školy, sna- ho pedagogického lycea spokojen i přesto, že se při 
žili se studenti dívat se na předměty součas- samotném představení setkal s drobným problé-
né optikou budoucnosti. mem. „Součástí jeho závěru se měla stát scéna, v níž 

„Uvedenou specializaci si vybralo devět jsou diváci (aniž by to zpočátku věděli) zamčeni ve 
studentů pedagogického lycea a všichni se třídě, což má evokovat určitou nejistotu bezvýchod-
také v rámci výuky na přípravě divadelního né situace. Bohužel ale někdo zapomněl vzít s se-
představení podíleli. Příprava přitom probí- bou do třídy  klíč a scéna tak dopadla jinak, než bylo 
hala přibližně od listopadu minulého roku a plánováno. Právě to je ale kouzlo improvizace a stu-
diváci jej mohli vidět letos na jaře. Pokud se denti mají možnost naučit se reagovat na změněné 
ale podaří všechno tak, jak si zatím předsta- podmínky, což často využijí ve své budoucí profesi,“ 
vujeme, měla by jeho repríza proběhnout i v zakončil vyprávění magistr Domkář. 

. Každý ze studentů měl svůj podíl na příštím školním roce, a to v rámci dne otevřených Pokud by měl tedy kdokoliv zájem zúčastnit se příští 
výsledku - jako to bývá i v životě - někdo možná o dveří, který se koná každoročně na podzim,“ přislíbil Cesty do budoucnosti, další let je naplánován na 
něco větší, jiný menší, ale bylo třeba zajistit, aby vše Martin Domkář, který doplnil, že dalšímu předsta- podzim tohoto roku...    
fungovalo jako celek. I to byl jeden z hlavních vení bude samozřejmě předcházet „oprášení“ a   

pro každého z 
aktérů určitou výzvu a tím i specifickou úlohu v 

kolektivu

 zn

CESTA DO BUDOUCNOSTI SE VYDAŘILA
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POSTAVTE SI space boat
PŘIHLASTE SE na tel. 775 25 48 65
PŘIJĎTE SOUTĚŽIT, FANDIT, BAVIT SE!

16.  července
sobota - od 13 hodin

pořádá Město Čáslav 
ve spolupráci

s Městským muzeem 
a knihovnou Čáslav 

a First english school

OBČERSTVENÍ zajištěno - hrají BRZDAŘI
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NA PODMESTSKÉM 
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Vezměme to od začátku. Jak vznikla myšlenka jinak ...
jet na kole do Londýna?

Přišla chvíle, kdy jste chtěli zahodit kola a skon-
čit?

Jaká byla prvotní reakce lidí okolo vás?
Máte blízko k cyklistice? Prošli jste nějakým 

speciálním tréninkem?
Jaká byla vaše trasa? Plánovali jste jí dlouho?

Kde jste strávili noci?

Jak jste přišli na nápad absolvovat cestu zrov- Plánujete také něco toto léto? Řekl bych, že pro většinu lidí začíná dovolená 
na na kolech značky Favorit? po příjezdu na určité místo, kde mohou aktivně    

nebo pasivně odpočívat. Vy to máte ještě trochu 

Oslovovali jste také někoho kvůli sponzorin-
gu? 

Hugo: Zřejmě použiji frázi, která spoustě lidí 
Petr: Hugo měl jakési nutkání uspořádat delší může znít jako klišé, ale z našich úst to v této souvis-

expedici a navíc má bratra v Londýně. Základ pro losti snad nevyzní úplně mimo. Pro nás platí: ,Cesta 
debatu u piva, která probíhala někdy v zimě na pře- je cíl’. 
lomu roků 2014 a 2015 v místním baru Murphy's Petr: Šlo nám o dobrodružství a zážitky dozníva-
Pub Cork (poz. red.: dříve Irská), byl na světě. Já jící celý život.  Ale nečekali jsme, že nás to bude tolik 
jsem se napevno rozhodl až v květnu. bavit.

Hugo: Původně jsme měli vyrazit ve třech. Mé 
rozhodnutí padlo začátkem jara. Přidal se ke mně 
kamarád, který nakonec expedici odmítl a po něm Hugo: Krizové chvíle přišly například už při pře-
cestu potvrdil Petr. jezdu Krušných Hor. Denně jsme museli ušlapat 

přes sto kilometrů a únava někdy bolí. Nikdy mě 
Hugo: Všichni okolo se nám samozřejmě smáli. však ani na vteřinu nenapadlo, že to vzdám.
Petr: Jako vtip to také zpočátku znělo i nám. Petr: Mě také ne. Měl jsem v hlavě, že patnácté-

Hugo: ho nám letí letadlo z Londýna a že do té doby tam 
musíme došlapat. Jistě nám také pomohlo, že od 
nás nikdo nic neočekával, mohli jsme pouze překva-
pit. Fakt, že jedeme po civilizované zemi, kde může-
me skončit kdykoliv a sednout na nejbližší vlak smě-
rem do ČR mi na klidu také pomohl. 

Petr: Dvakrát jsme spali v hotelu. Jinak v příro-
dě. Měli jsme houpací sítě zvané hamaky. Stačí najít 
nejméně tři stromy vedle sebe, zavěsit sítě a nocleh 
je zajištěn. Důležité bylo, abychom nezmokli, takže 
jsme s sebou také vezli pláštěnky. Počasí nám ale 
přálo. Asi po sedmi dnech jsme za Dortmundem 
zvolili hotelový pokoj. Když jsme se ráno probudili, 
zjistili jsme, že v noci byla bouřka a pršelo. Vážně 
štěstí.

Hugo: Ano, počasí nám celkově vyšlo. Ani horka 
nebyla tak úmorná jako tady, i když v Německu při 
přejezdu jedné náhorní plošiny nám teplo připravi-
lo pekelné chvíle. Vypili jsme každý snad devět litrů 
vody a za celý den jsme potřebovali možná dvakrát 
na záchod. Jinak tělo vše vypotilo.

Hugo: Bohužel kvůli naší pracovní vytíženosti 
pravděpodobně ne, ale příští rok  vyrazíme. Máme 
spoustu plánů.

Hugo: To je těžké. Máme jeden facebookový 
profil, na kterém máme asi 550 příznivců. Během 
cesty jsme na něj vložili pár fotografií a vzkazů. Jsme 
malé ryby na to, abychom se mohli chytit návnady, 
jako jsou sponzorské dary. Museli bychom se vtlačit 
do povědomí většího množství lidí, na expedici točit 
kvalitní videa a fotit pořádné fotografie, to už ale 
člověk musí investovat daleko více peněz a času. 
Tím by také možná zmizelo to kouzlo.

Petr: Hugo to už nakousl. Samozřejmě větší zá-
jem veřejnosti by nás potěšil a podpora v jakékoliv 
podobě vždy pomůže. Přeci jen tyto akce také něco 
stojí, ale s povinnostmi typu - teď musíme ještě na-
točit video - by se vytratil ten punkový duch abso-
lutní svobody.                         

                  

ku počítali s tím, že kola v Londýně necháme. Ne-
chávat tam kvalitní drahá kola se nám nechtělo a tak 
jsme se rozhodli, že vyrazíme na levnějších a star-
ších kolech. Volba padla na českou silniční klasiku 
Favorit s tím, že ji v Londýně prodáme. Jenže když 
člověk poskládá dopravní prostředek od úplné nuly, 
který ho odveze přes 1 000 kilometrů daleko, musí 
se do něho zákonitě zamilovat. 

Měl jsem dva rámy, jeden z roku 1970 a druhý 
asi o pět let mladší, ze kterých jsme si s Petrem se-
stavili funkční Favority. Některé ,favoriťácké' kom-
ponenty nebylo těžké nalézt doma, další jsme po-
sháněli.    

Cyklistice se věnuji asi šest let, ale určitě 
Petr: Trasu jsem na internetu okukoval zhruba ne na vrcholové úrovni. Jednoduše, občas se rád 

čtrnáct dní. Konkrétní podobu dostala až dva dny projedu na silnici nebo v terénu. Trénink, při kterém 
před odjezdem a fyzickou podobu, tedy vytisknu- bych se seznámil s Favoritem, na němž mám jet do 
tou na kancelářském papíru formátu A4, získala den Londýna, neproběhl vlastně žádný a celkově jsem 
před nasednutím na kolo. Zorientovat se ve velkých ten rok neměl mnoho naježděno.
městech jako Dortmund nebo Rotterdam byl kvůli 
malému měřítku mapy samozřejmě problém. Do 
velkoměst musíme příště s navigací. 

1. srpna nastal den odjezdu. Cesta vedla přes 
Českou republiku, Německo, Holandsko, kde jsme 
po 24 hodinovém čekání nasedli na trajekt do Ang-
lie. Z přístavu to bylo asi 150 kilometrů. 11. srpna Jinak tedy máme kamaráda, který mě k cyklisti-
jsme byli na místě. Tachometry nám ukazovaly něco ce přivedl. Říkáme mu trenér, protože má mnoho 
málo přes 1 300 kilometrů. zkušeností a poskytl nám cenné rady. Jmenuje se 

Původně měla cesta vést přes Francii, ale vzhle- Tomáš Malík a my mu mnohokrát děkujeme. 
dem k situaci s migranty, která údajně panovala ve Petr: Co se týká mě, mé cyklistické praxe a naje-
francouzském přístavu Calais, jsme se rozhodli pro tých kilometrů, byl jsem na tom poměrně zle. Neří-
Holandsko. kám, že mám ke sportu daleko, před deseti lety 

Z Anglie zpět nám letělo letadlo 15. srpna. Favo- jsem se dokonce o cyklistiku také trochu zajímal, ale 
rity odvezli pánové nabízející službu, v rámci níž brzy jsem toho nechal. Před naší expedicí jsem na 
nám je automobilem dovezli do České republiky.    kole najel asi 600 kilometrů. 

Hugo: Nejprve musíme zmínit, že jsme zpočát-

JN, foto: archiv bikerů

2 kamarádi; 2 kola Favorit; 11 dní; 
1 300 kilometrů; 4 země;  

nespočet zážitků

CESTA JE CÍL ANEB DOVOLENÁ TROCHU JINAK  
„Letos chceme dovolenou prožít jinak. Se zavázanýma očima ukážeme na bod bo borci, chcete-li, ujeli trasu dlouhou přes tisíc kilometrů z Čáslavi do Londýna 
na mapě, který bez ohledu na vzdálenost určí naší cestu. Vybereme si alterna- na kolech značky Favorit ze sedmdesátých let. Ačkoliv se může zdát, že vzhle-
tivní způsob dopravy, pravděpodobně vyjedeme na kole nebo půjdeme pěšky, dem k delšímu časovému horizontu od uskutečnění expedice už téma ztrácí na 
jídlo a nocleh vyřešíme operativně.” Sdělte tento plán přátelům nebo rodině. atraktivnosti, myslíme si opak. Právě v tomto období, kdy přichází čas dovole-
Někteří se v záchvatu smíchu sesunou k zemi, druzí Vám pro zjištění zda-li ne- ných, mohou být pánové nejsilnější inspirací pro každého, kdo nechce být sva-
blouzníte z horečky sáhnou na čelo a  další - stejně jako Jan ,Hugo' Pešek a Petr zován velkými finančními náklady spojenými se službami cestovních kanceláří, 
Dvořák - Vám uznale poplácají po zádech a řeknou „Udělej to!” s cestovným nebo noclehem a přetrpí chvíle nepohodlí vykompenzované zá-

Bude tomu rok, co se dvojice již zmiňovaných kamarádů vrátila z cesty, bě- žitky na celý život. „Zařaďme se do pelotonu v čele s Hugem a Petrem, vyrážíme 
hem které se vypravila z České republiky do Anglie. Tito blázni, dobrodruzi ne- směr Londýn.“

Více na FB stránce s názvem: Na biku do Londýnazleva: Petr Dvořák, Jan ,Hugo’ Pešek
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Téměř nehybná hladina, stín stromů, rostoucích na hou nabídnou čáslavští Kapříci, tedy 
břehu rybníku, ticho a klid. Trpělivé čekání na první čáslavský kroužek Českého rybář-
úlovek dne... Tak si mnozí představují rybáře. Ač- ského svazu. O jeho činnosti hovořili 
koliv tento pohled určitě není příliš vzdálen pravdě - předseda místní organizace ČRS 
vždyť právě relaxace v klidu přírody k rybářství ne- inženýr Martin Borovský a vedoucí 
odmyslitelně patří - jde jen o jednu ze součástí ši- rybářského kroužku pan Petr Stieber. 
rokého spektra činností, kterými se rybáři zabývají. 
Mnohokrát jsme již i na stránkách Čáslavských no-
vin psali o brigádách, jejichž cílem je úprava rybnič-
ních břehů, psali jsme i o celoroční péči o ryby v 
chovných rybnících, čtenáři se několikrát dočetli o 
připravovaných či již uskutečněných výlovech. Jed-
nu podobu rybářství jsme ale prozatím zmiňovali 
spíše jen okrajově. Je jí péče o malé Kapříky, tedy ry-
bářský dorost, který může za několik let doplnit zák-
ladnu dospělých členů čáslavského rybářského sva-
zu. Již nyní se i tyto děti účastní nejen zábavných 
akcí, jež jsou pro ně pořádány, ale učí se postupně 
také všem povinnostem a dovednostem, které jsou 
s rybářstvím spojeny. Mnohé z nich patří do rodin, v 
nichž je tato záliba zakořeněna již tradičně, jiné se k 
vodě a rybám přibližují pomalu z vlastního zájmu. 
Mnohé mají ale společné: lásku k přírodě, ochotu 
pomáhat, snahu přispět ke zdárnému výsledku spo-
lečné práce - a samozřejmě chuť bavit se ve společ-
nosti stejně naladěných kamarádů. To všechno mo-

Nabídka zde tedy je, jak velký je ale zájem ma-
lých Kapříků o účast v takovém kroužku? 

„Občané Čáslavi se pravidelně 
chodí dívat, jak rybáři loví Podměst-
ský rybník a je to pro ně vždy silný zá-
žitek, zejména pak pro děti, kterých 
je při této podívané okolo rybníku 
vždy hodně. O výlovu byl i v letošním 
roce uveřejněn článek nejen v Čás-
lavských novinách, ale akcí, které 
pořádají čáslavští rybáři, je daleko ví-
ce - a to zejména pro děti,“ informo-
val v úvodu pan Martin Borovský, který následně v předseda čáslavských rybářů, který vzápětí doplnil, 
krátkosti popsal také historii rybářského kroužku v že: „v průběhu druhé poloviny minulého století se 
Čáslavi. Kroužku, který již dlouhá léta vede děti k kroužek již stal neoddělitelnou součástí místní orga-
lásce k přírodě a odpovědnosti za péči o ni.  nizace. 

„Rybářský kroužek pracuje v Čáslavi a okolí od Největší změny nastaly hlavně v sedmdesátých 
nepaměti, ovšem v průběhu let a desetiletí se jeho a osmdesátých letech, kdy se tak zvané Hu-sákovy 
forma měnila. Nejprve se zde organizovaly děti těch děti účastnily dětských rybářských táborů. Zde již 
nejzapálenějších členů, kteří se scházeli při výlo- byla jednoznačně patrná činnost rozvoje ry-bářské 
vech a pracích okolo rybníků. Zde byly dětem vště- touhy a nadšení.
povány základy Petrova cechu...,“ konstatoval V devadesátých letech byl kroužek rybářů 

organizován ve spolupráci s Domovem dětí a mlá-
deže v Čáslavi. Tato spolupráce trvala do roku 2011. 
Od roku 2011 je již rybářský kroužek „Kapříci 
Čáslav“ plně v režii místní organizace,“ vysvětlil 
Martin Borovský.

„Do roku 2014, bylo v kroužku průměrně kolem 
patnácti dětí. Od začátku letošního školního roku 
navštěvuje kroužek již 34 dětí. Jejich vedoucím je 
pan Petr Stieber a veškerou práci s mládeží řídí v 
naší organizaci místopředseda místní organizace 
pan Michal Vlach,“ podotkl předseda místní orga-
nizace Českého rybářského svazu s tím, že práce s 
dětmi rozhodně nezahrnuje jen chytání a lov ryb. 
„Je to poslání, jež nám do budoucna zajistí dobré 
nástupce, kteří budou pokračovateli rybářských 
tradic na Čáslavsku. Rybaření není jen vysedávání u 
vody. Rybu, kterou si chytíme, musí někdo 
odchovat, rybník se musí udržovat tak, aby se dalo 
na břehu provozovat rybářské právo... Děti se v 
kroužku učí různé rybolovné techniky, ale také 
trochu teorie, jako je rozpoznávání ryb, rostlin a 
živočichů v okolí vod. To jsou základní znalosti 
rybáře, stejně jako šetrné zacházení s ulovenou 
rybou, ať již s rybou ponechanou nebo rybou, 
kterou bez jakékoliv újmy vrátí vodě. Od dětských 
let je třeba dětem ukazovat, jakou dřinu obnáší 



výlovy a práce na rybnících, aby si od mala uvědo- nebo rozpoznávání ryb, 
movaly, že rybaření není jenom zábava, ale hlavně rostlin a živočichů.
dřina - dřina těch, kterým není lhostejné, jak budou Se začátkem přívě-
do budoucna vody Čáslavska a jejich okolí vypadat. tivějšího počasí se, čin-
Snažíme se děti učit, aby milovaly nejen ryby, ale ce- nost kroužku přesouvá 
lou přírodu a hlavně sebe a kamarády, aby si navzá- na břehy rybníků. Oblí-
jem pomáhaly a snažily se vyvarovat závisti a pokry- benou destinací je Pod-
tectví,“ vysvětlil dále. městský rybník, ale vět-

šinou rybník Zemánek. 
Zde se soutěží v lovu ryb 
udicí. Děti se připravují 

„Činnost rybářského kroužku má stejnou na závody v rybolovné 
periodu jako školní rok, začíná v září a končí v červnu technice, což je nahazo-
následujícího roku. Přes zimu se děti nescházejí u vání závaží ve tvaru 
vody, ale v klubovně, kde se nováčci připravují na kapky pomocí prutu na 
složení rybářských zkoušek potřebných pro získání cíl, nebo na disciplínu 
prvního rybářského lístku. No a o tom, že to nejsou zvanou muška. V těchto 
zrovna jednoduché zkoušky se v minulosti  přes- disciplínách naše děti 
vědčilo i mnoho dospělých uchazečů. Fakt, že děti dosahují dobrých výsledků už dlouhá léta, jak na veden zkušenými vedoucími, zejména rybáři. Na 
jsou statisticky úspěšnější než dospělí, jen oblastní úrovni, tak na úrovni krajské a celostátní.“ táboře děti chytají ryby, hrají nejrůznější táborové 

hry, vydávají se na výlety po okolí, zkrátka tráví čas 
nejrůznějšími činnostmi, které pozitivně působí na 
jejich přirozený vývoj.“

„Místní organizace pořádá každoročně několik Program kroužku je, jak se zdá, nabitý nej-
akcí pro děti, jak z kroužku, tak i pro veřejnost. Ú- různějšími akcemi po celý rok. Mladí rybáři se tedy 
častníme se akcí a závodů pořádaných jak Středo- mají stále na co těšit a jejich záliba se tak má mož-
českým územním svazem, tak i Radou Českého ry- nost prohlubovat a získávat stále pevnější základy, 
bářského svazu. Z našich akcí jsou to každoroční na nichž může vyrůst pevná stavba celoživotní lásky 
otevřené závody v lovu ryb udicí na Podměstském k vodě a rybaření v podobě, kterou znají jen sku-
rybníku. Těchto závodů se účastní okolo padesáti teční rybáři se vším, co tak krátké slovo v sobě obsa-
malých rybářů z celého Čáslavska. Konají se kaž- huje. Tedy se vztahem ke všemu živému, s vědo-
doročně počátkem června na oslavu dne dětí. Pro mím, že každý úlovek je třeba si zasloužit a odpra-
děti z kroužku pořádáme poslední červnový víkend covat, se zodpovědností ke svému okolí a ochotě 
soustředění. To je akce, kde děti od pátku do neděle spolupracovat s ostatními. 
spí ve stanech, chytají ryby, čistí břehy rybníku a učí „Naše práce má mnoho záměrů a cílů, jedním z 
se přežít v přírodě. V letošním roce budeme nich, je podílet se svojí činností na výchově dětí a vy-
pořádat pro odbor mládeže Středočeského územ- chovávat nejenom dobré rybáře a reprezentanty v 
ního svazu krajské kolo přeborů v rybolovné rybářském sportu, ale hlavně dobré lidi a kamarády. 
technice. Novinkou je akce pořádaná ve spolupráci Je třeba poznamenat, že práce s mladými rybáři se 
s odborem mládeže Středočeského územního svazu daří, neboť čáslavští rybáři se této činnosti věnují 
nazvaná: „Ve vodě nežijí jen vodníci“. Je to akce opravdu se vší odpovědností a vkládají každoročně 
zaměřená na děti předškolního a mladšího školního nemalé finanční prostředky na podporu a výchovu 
věku. Měla by popularizovat rybaření a přitáhnout mladých rybářů,“ zakončil předseda místní organi-
děti od počítačů k vodě,“ přiblížil Martin Borovský. zace Českého rybářského svazu pan inženýr Martin 

Borovský, kterému na budoucnosti zdejšího 
rybářství velmi záleží. A zdá se, že Kapříci naděje 
nezklamou. Nyní jsou před nimi dva měsíce zaslou-

podtrhuje práci vedoucích a jejich pozitivní vliv na žených prázdnin, které si jistě užijí mimo jiné i u vo-
vývoj nastupující rybářské generace. Pokročilejší dy při čekání na svůj vytoužený úlovek. 
„kapříci“ se učí jak vyladit svou sestavu pro lov ryb 
udicí, aby při ostrých závodech, byly co nejúspěš- „Vyvrcholením celoroční činnosti kroužku je 
nější. Dalším zábavným bodem zimní přípravy jsou právě rybářský tábor na Trnávce pořádaný místní 
soutěže ve znalostech a dovednostech, kterými organizací. Letos proběhne již jedenáctý ročník, 
jsou například vázání háčků, vyvažování splávků, kterého se účastní pravidelně okolo třiceti dětí a je 

V teplejším období mohou Kapříci, stejně jako 
dospělí rybáři, pracovat i bavit se u vody. Co je ale 
náplní činnosti kroužku v zimním období? 

Je tedy zřejmé, že se mladí Kapříci nenudí v 
žádném ročním období. Jsou akce, pořádané pro 
mladé rybáře, přístupné také širší veřejnosti? 

Harmonogram činnosti kroužku, jak již bylo ře-
čeno, koresponduje s organizací školního roku. Po-
tom ale přijdou letní prázdniny, tedy období, kdy 
mají děti nejvíce volného času, který by mohly trávit 
právě u vody. Nabízejí Kapříci mladým rybářům 
program i na toto období?  Ing. Martin Borovský, předseda místní 

organizace, 
Petr Stieber, vedoucí rybářského kroužku, 

zn
Foto: archiv „Kapříků“, zn
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Obligátní otázka, jak jste se dali dohromady?

Zhruba před měsícem jste vypustili videoklip k 
Jste relativně mladá kapela, ale pár koncertů písni Historie. Můžete přiblížit, jak video vznikalo 

máte již za sebou. Je nějaký koncert, který byste a kdo za ním stojí?
vyzdvihli?

Kdo vás přivedl k myšlence začít hrát na hu-
dební nástroj? 

V místním časopise Ponorka_76 jsem se do-
četl, že jste chtěli před domácím čáslavským publi-
kem vystoupit až poté, co budete mít koncertní 
zkušenosti. Na zkušenou jste tedy vyrazili do vět- Má videoklip a skladba nějaký podtext? Mys-
ších měst. Můžete posoudit rozdíly mezi publikem lím, že nejsem úplně mimo, když ve spojitosti s tou-
z Čáslavi a okolí, a publikem v jiných městech? to skladbou řekneme, že se podle vás zásadní body 

v historii člověka a vlastně i lidstva opakují v jistých 
intervalech.

Co vás vedlo ke změně názvu skupiny? Jinak toho k poslechu na internetu moc nemá-
te. Chystáte v nejbližší době další nahrávání? 

Kdy jste odehráli první koncert?

Skládáte písně v češtině a angličtině. Který ja-
zyk je pro vás pohodlnější při skládání a při samot-
ném zpěvu?

Run. To bylo ještě bez basy. Bylo to sice komické, ale našeho názvu. Jeho věčnost však jednoho dne pomi-
Jirka: : Jádro kapely tvořím já s Čivim. Známe se bylo hezky a měli jsme pivo a energeťáky zdarma. nula, a tak naše jméno pozbylo smyslu. Proto se teď 

ze střední a oba jsme se potkávali právě v hudební Po čtyřech měsících jsme v Praze na Náměstí Míru jmenujeme NONSENS.
škole. Tam jsme se seznámili i s kytaristou a tehdy hráli s Vaškem poprvé v kompletní sestavě.
ještě nezpěvákem Damiánem. Naše trojice dala do 
kupy zkušebnu, tedy spíše plesnivou místnost o roz-
měrech 2 x 5 metrů (bude o ní řeč v singlu Klaustro- NONSENS:  Nechtěli jsme vypouštět pouze mp3 
fobie). Po pár měsících blbnutí jsme začali hledat NONSENS:  HERNAJS, to byla akce! Sami jsme s obrázkem, přemýšleli jsme čím ji podložit. Píseň je 
basáka, kterým se stal Vašek. tuto událost v čáslavském Herna baru pořádali a spíš abstraktního rázu, tak nepřipadalo v úvahu po-

měla docela úspěch. Dorazilo opravdu hodně lidí a koušet se o něco hraného. Koneckonců v jednodu-
všichni si to patřičně užívali. Proto budeme přemýš- chosti je krása. Původně mělo jít jen o staré cibulov-

Damián: V létě jsem byl pár dní na chatě u Telče. let o dalším ročníku na příští zimu. Příjemná přátel- ky, které půjdou pozpátku. To se bohužel jevilo jako 
Jedna slečna tam měla sladké dřevo na večery k ská atmosféra byla také například v Kutné Hoře, úplná nuda, a tak jsme klip doplnili textem, záběry z 
ohni. Kytara se mi zalíbila, začal jsem si jí půjčovat a když jsme hráli s bandou Medvěd 009. mašiny, obrázky osudových milníků dějin. To už ale 
pokoušet se s kamarádem vybrnkat hlavní sound- posluchače trochu svazuje, když o písni přemýšlí. O 
track z filmu Pulp Fiction na jednu strunu. Bylo mi grafickou stránku věci se postaral přítel kapely, kte-
tehdy 14 let. rý si ale ze skromnosti nepřál být jmenován.

Jirka: Můj první nástroj byly v šesti letech hous-
le. Když mi bylo 15 let, měl jsem vystoupení, kde 
také hráli kluci na kytary. To mě natolik oslnilo, že 
housle letěly do kouta. Začal jsem doma hrát na táto- NONSENS: Doma v Čáslavi je před koncertem 
vu starou španělku, která dříve sloužila jako pádlo, pokaždé větší napětí, protože si neradi děláme ostu-
ale pro učení se základních akordů sloužila dobře. du před známými tvářemi a na maloměstě bývá vět- Damián: Ano, chápete to správně. Stručně jde o 
Poté jsem začal chodit do hudební školy na hodiny šinou kritičtější publikum. Ale když už to vypukne, to, že každý chybujeme a většinou se z toho nepou-
elektrické kytary. tak se atmosféra uvolní a je to paráda. Nejvíc nás číme a opakujeme stejné chyby stále dokola. To je 

Čivi: Jako samouk snažící se hrát v dětství na těší, že někteří kamarádi už chodí vyloženě na nás a zásadní problém a je možné ho vztáhnout v podsta-
piano jsem si po pár letech řekl, že by to chtělo ně- tvorbu už znají. Vůbec nejpříjemnější je, když si tě na cokoli. Proto si myslím, že se v písni najde 
co, na čem bych si mohl vybít vztek nebo si prostě všimneme, že si s námi broukají refrén. spousta lidí i když třeba každý v jiném kontextu. Ně-
jen tak hrát pro radost. Bicí byla jasná volba. Koncerty ve větším městě jsou úplně něco jiné- kdo dělá stále stejné chyby v diktátu, někdo ve spor-

Vašek: Vždycky jsem měl kladný vztah k hudbě, ho. Lidé se postaví pod pódium většinou jen ze zvě- tu, někdo ve vztazích, někdo ve společnosti a někdo 
ale k myšlence hrát na nástroj mě přivedl až spolu- davosti a o to víc potěší, když nás přijmou a užívají si v politice. A tak může být náš první singl aktuální 
žák ze střední školy, který hrál na trubku a baskyta- to, jak kdyby nás poslouchali dlouhá léta. Touto hu- například i v současné vlně sílícího pravicového ex-
ru. Když mi basu půjčil domů, tak mě to začalo cel- dební otevřeností jsou typičtí studenti - zejména ti z trémismu a nesnášenlivosti. To už tady přece také 
kem bavit. Tehdy mi bylo 16 let. Domluvil jsem si Českých Budějovic. párkrát bylo.
tedy hodiny v hudební škole v Heřmanově Městci, 
ale nebavilo mě to tam, takže jsem spíše samouk. NONSENS:  Předchozí název Ponožky vznikl ne-

vinně jako hloupý vtip, který pohoršoval jednoho z NONSENS:  Po prvním ze třech čerstvě nahra-
NONSENS: Úplně poprvé jsme veřejně vystou- bývalých členů kapely. Takové zažité a nepěkné věci ných singlů bude následovat I Wanna Feel (pozn. 

red.: skladba vyšla 12. 6.) a konečně Klaustrofobie. 
Pokud půjde vše podle plánu, tak budou obě dopl-
něny jednoduchým pseudoklipem podobně jak to-
mu bylo u skladby Historie. Videa budou opět zalo-
žena na principu minimalismu. Všechny tři počiny 
byly nahrány, zmixovány a zmasterovány Pavlem 
Neumannem z Civilní Obrany ve zkušebně Žádnýho 
Stresu. Pro další nahrávání nemáme zatím dostatek 
materiálu, takže víc slíbit nemůžeme.

Jirka: Pro mě je při zpěvu pohodlnější čeština. 
Ve Walesu jsem se nenarodil, a tak si myslím, že mo-
je angličtina nezní úplně ideálně. Na druhou stranu 
při psaní v češtině je hodně těžké vyprodukovat kva-
litní text.
Damián: Nebude to znít moc vlastenecky, ale pro 
mě je pohodlnější angličtina jak při skládání, tak při 
zpěvu. Při skládání v češtině pečlivě vážím každé 
slovo, aby neznělo divně. Jde to pomaleji. U cizího 
jazyka tento problém odpadá, protože v něm pili v červnu 2014 v Praze u příležitosti Barefoot se těžko zbavíte, a tak se tento neblahý žert vryl i do 
přirozeně nejsem tak zdatný, tak mě to nenutí o 

LESOPARK VODRANTY SVÝMI TÓNY ROZVLNÍ TAKÉ KAPELA NONSENS   
Čáslavská kapela NONSESNS, která si dříve říkala Ponožky, může podle obou koušet ani my. Ostatně, každý má šanci vytvořit si názor sám již 2. 7. na Rocko-
názvů evokovat partu floutků, jimž v první řadě nejde o hudbu jako takovou, ale vém festivale v lesoparku Vodranty, kde NONSENS nesmí chybět. Můžeme ale 
spíše o styl a formu jejího sdělení nebo pouze o zábavu. Rebelskou duši v sobě prozradit, že potěšit vás mohou melodickými kytarovými písněmi, které na 
sice nezapřou, ale již v prvních minutách koncertu musí být každému jasné, že rozdíl od prvního názvu kapely, zní na čáslavské scéně skutečně svěže. Co o so-
písně, které jsou touto skupinou servírovány s příjemnou lehkostí a nadhle- bě prozradila sama čtyřčlenná parta hrající ve složení Damián Hruban (kytara, 
dem, bez zbytečných výstředních gest, jsou tvořeny lidmi s muzikální inteligen- zpěv), Jirka Bárta (kytara, doprovodný zpěv), Vašek Chadraba (basová kytara) a 
cí. Sama kapela neví do jaké hudební škatulky se zařadit, nebudeme se o to po- Štěpán ,Čivi' Červenka (bicí) během rozhovoru, si můžete přečíst níže.

zleva: Vašek Chadraba, Štěpán ,Čivi’ Červenka, Damián Hruban, Jirka Bárta
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vhodnosti textu tolik přemýšlet. Pokud jde o zpěv, zadní vrátka minimálně proto, že už máme jednu tových žánrů a protlačit mezi lidové diváky ,něco 
tak v angličtině se šikovně schová každé přeřeknutí i nahranou a nehodláme ji vypustit z playlistů. jiného'. Pokud si libujete v poznání něčeho nového 
výpadek textu. Čeština je zase super v tom, že lidé nebo prostě máte rádi párky z grilu, tak dorazte na 
vědí, o čem vlastně zpíváme. A nemusím přemýšlet Čáslavský rockový festival a my vás nezklameme!
o nějaké výslovnosti. 

NONSENS: Nepropásněte vydávání našich pseu-
NONSENS: Hrajeme docela atypický alternativ- doklipů! Situaci můžete sledovat na našem face-

NONSENS: Po nátlaku zevnitř kapely se budeme ní hudební styl. Sami pořádně nevíme kam konkrét- booku i bandzone. Mějte se rádi a buďte na sebe 
ubírat k češtině. Ale angličtině necháme otevřená ně se zaškatulkovat. Snažíme si držet odstup od tuc- hodní. :)                      

První sobotu v červenci budete vystupovat na 
Čáslavském rockovém festivalu, proč by lidé, kteří 
o vás ještě neslyšeli, měli soustředit pozornost prá- Chcete něco vzkázat čtenářům a fanouškům? 

Plánujete do budoucna soustředit se pouze na vě na vaše vystoupení?
jeden jazyk? 

JN

Další vystupující na Rockovém festivalu
Zkraje prázdnin, konkrétně v sobotu 2. 7. od 15:00 
proběhne v čáslavském lesoparku Vodranty v areá-
lu letního kina druhý ročník Rockového festivalu. Na 
hudební akci zaměřené na kapely z Čáslavi a okolí 
letos vystoupí celkem osm skupin jejichž hudební 
styl vychází převážně z rockové hudby. 

Od 20:00 se z reproduktorů vyvalí hutný zvuk 
stoner-rockerů Backslider z Ronova nad Doubra-
vou.

Inosculation z Poděbrad vystoupí od 21:00. Čtyř-
členná formace představí hudební styl indie-rock. 
Jejich pilotní videoklip byl od ledna 2016  zařazen 

O tom jak zní rock na kutnohorském Kaňku vás do playlistu televizí Fajn Rock TV, Slušnej Kanál, Mu-
přesvědčí kapela 13PM, která celý festival odstartu- sicMap TV.
je hodinu po otevření areálu, tedy v 15:00. Festival letos uzavře skupina The Crushers z Kut-

V 16:00 vtrhnou na pódium - nejen na Čáslav- né Hory, která v loňském roce vtrhla na hudební 
sku - stále populárnější punk-rockoví Brisk Fart. Pil- scénu s  rychlostí a silou uragánu. Zběsilé tempo a 
né pětičlenné uskupení ze Žlebských Chvalovic hra- břinčivé kytary  jsou zárukou výborné energické 
jící od roku 2007 má na svém kontě dvě alba a show.
spoustu energických koncertů.  O jídlo a pití se postarají Kebab Siesta Kutná 

Od 17:00 bude scéna patřit čáslavským Ni- Hora a Willi Vlach z malínského klubu DG307. Vstu-
gtrain. Stejně jako je tomu u kapely 13PM, i v tomto penky jsou již v předprodeji. Veškeré informace o 
případě se můžete těšit na fúzi ženského hlasu a jejich nákupu a další informace naleznete na webu 
rockové muziky. a facebooku akce. 

Osmnáctou hodinu bude se svými fanoušky „Fanoušci rockové kytarové hudby ... doražte 
vyhlížet čtyřčlenná parta Nonsens o nichž jste se první prázdninovou sobotu do areálu letního kina 
mohli mnohé dočíst v obsáhlém rozhovoru.  Čáslav na druhé pokračování Rockového festivalu. 

Se svými punk-rockovým tóny to nebude mít do Opět Vás čeká stylově barevnější paleta hudby od 
lesoparku  daleko ani zdejší skupina Unfortunately melodičtějšího rocku přes tvrdší riffy až k energické- sestavit z regionálních kapel,” doplňuje pozvání po-
vystupující od 19:00. mu závěru. Opět se podařilo kompletní program řadatel Bohumil Bartuněk.                

rock’n’rollové 

JN

DRUHÝ DÍL KNIHY VYPRÁVĚJÍCÍ PŘÍBĚH O MÍSTNÍM 
DROGOVÉM PODSVĚTÍ
Pokračování prvního dílu Toxické psychózy, pojed-
návající o mladé ženě z Čáslavi, její drogové závislos-
ti a psychické poruše, která se projevila u jejího pří-
tele, je již v prodeji. Jedná se o volné pokračování 
šokujícího příběhu dívky používající pseudonym 
Lilly Ellen, jež se kvůli  drogové závislosti dostala do 
utahující se smyčky beznaděje, strachu a bolesti. 
Příběh je vyprávěn podle skutečné události a sama 
autorka je hlavní aktérkou příběhu.    

mentace z autentických lékařských zpráv poříze-
ných během vyšetřeních úrazů způsobených agresi-
vitou autorčina přítele .        

Ke knize sama autorka dodává: V druhém díle je 
příběh popsán dvěma pohledy. Mým vlastním a oči-
ma mé sestry. Psaní pro nás bylo náročné, protože 
jsme znovu prožily věci, na které by bylo nejlepší za-
pomenout. Nicméně doufáme že kniha otevře oči 
lidem, kteří mají chuť drogy vyzkoušet nebo jsou 

Druhý díl bez obalu odhaluje rozuzlení děsivé jejími občasnými uživateli. Lidé co drogy berou pra-
etapy života narkomanky, ale také vliv na nejbližší videlně náš příběh nezachrání, ale pořád je tady 
osoby závislých lidí. Obsahuje také pohled její sestry spousta dětí, na které můžeme zapůsobit v rovině 
s pseudonymem Mia, která je spoluautorkou dru- prevence. Dětí, které se k drogám mohou dostat tak 
hého dílu. Vrací se zpět v čase do období své puber- lehce, že si to leckdo ani není schopen uvědomit.
ty a svým pohledem poukazuje na možné dopady Oba tituly můžete zakoupit na e-mailové adre-
na psychiku dospívající dívky vyplývající z rodinných se:   nebo oficiál-
problémů. V titulu jsou také zveřejněné fotodoku- ním facebookovém profilu knihy.                

Toxicka.psychoza-Lil@seznam.cz
JN
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Čáslav je bezesporu městem sportu v pravé 
podstatě tohoto konstatování. Svědčí o tom nejen 
mnohá (i nově budovaná) sportoviště a nespočet 
akcí, pořádaných například na lehkoatletickém sta-
dionu, ale také úspěchy zvláště mladých místních 
sportovců - a ačkoliv si většina z nás pod pojmem 
sport představí spíše běh či fotbal, neméně ná-
ročnou disciplínou je i tanec či sport mažoretkový. A 
právě pohybu v rytmu hudby se věnují již plných 
deset let dívky, jež docházejí do místního domu dětí 
a mládeže, aby zde jako skupina Srdíčka nacvičovaly 
zajímavé choreografie, jimiž se potom mohou 
prezentovat před diváky i na soutěžích. 

Srdíčkům gratulujeme k „narozeninám“ a i do 
další etapy existence skupiny přejeme mnoho po-
dobných úspěchů!

Mažoretkové skupiny čáslavského DDM pracují 
pod vedením paní a slečny Mistríkových, tedy mat-
ky a dcery, které spojuje i křestní jméno - Ilona. Práci 

v průběhu několika posledních měsíců se mohou ho Timedance cupu přivezla slečna Jana Pechová s malými mažoretkami (lépe řečeno s dívkami od 
pyšnit například druhým místem na Ledečském stříbrnou medaili a v konci minulého roku před-těch skutečně malých v přípravce až po mladé sleč-
tanečním poháru, stejným umístěním na Timedan- vedla porotě Essi dance cupu v Jihlavě čtvrtou nej-ny po ukončení základní školy) se obě dámy věnují 
ce cupu v Pardubicích či bronzovou příčkou na mla- lepší choreografii. Stejná, tedy čtvrtá pozice patřila již mnoho let, a proto mohou nejlépe zhodnotit u-
doboleslavské soutěži Open Dance Mission.   také Jiřině Neužilové na Ledečském tanečním po-pylnulé desetiletí práce Srdíček. Zajímavostí je 

háru a jen o jedno místo dále skončila na pardubic-skutečnost, že většina členek je této skupině věrná 
ké soutěži, kde zároveň duo Kristýna Adamová a Te-po celou dobu její existence. Pokud tedy před deseti 
reza Slavíková vysoutěžilo bronz (v Jihlavě se tyto lety přišly do domu dětí a mládeže malé holčičky, 

Pod hlavičkou DDM pracuje ale mnohem více dvě dívky umístily také na stejném vynikajícím které se teprve těšily na svoje první školní dny, dnes 
neméně úspěšných mažoretkových skupin. Ta „nej- třetím místě) . již odcházejí na školu střední. Ani tato skutečnost, 
starší“ stále fungující - Hvězdičky - oslavila svoje Aby byl výčet nedávných úspěchů čáslavských která s sebou nese často nutnost dojíždění do jiných 
první desetiletí dokonce již v minulém roce (ještě mažoretek pracujících pod hlavičkou DDM měst a více povinností, ale mažoretky neodrazuje 
dříve byly založeny Berušky, které se ale již s kompletní, nemůžeme vynechat Myšky, které od rozhodnutí v této činnosti pokračovat. Svědčí to 
ohledem na věk a vytížení členek dnes nescházejí). získaly na již uvedeném Ledečském poháru druhé o dobrém duchu skupiny, příjemné atmosféře a od-
Dalšími skupinami, které můžeme na Čáslavsku ví- místo a čtvrté byly na Timedance cupu. Nejstarší danosti společné práci, které se odrážejí také ve vý-
dat na nejrůznějších vystoupeních, jsou malé Myš- skupina, tedy Hvězdičky, přivezla z Ledečského sledcích, kterých Srdíčka dosahují na soutěžích. Jen 

ky a Sluníčka a na svoje bu- tanečního poháru diplomy za čtvrté místo, 
doucí choreografie se v sou- bronzové medaile z pardubické taneční soutěže a 
časné době připravují dokon- svoji letošní úspěšnou cestu završila vítězstvím v 
ce dvě skupiny těch nejmen- Open Dance Mission v Mladé Boleslavi.  
ších děvčat, která nyní na- „Každým dobrým umístěním, ale také každým 
vštěvují přípravku. Všechny vydařeným vystoupením například na plese, jsme 
ale věří, že jednou dosáhnou samozřejmě velmi potěšeny,“ řekla paní Ilona Mist-
takového úspěchu, jako jejich ríková, která zároveň vyjádřila svoji radost ze zájmu 
starší kamarádky v jiných sku- odhodlání dívek stále se zlepšovat. „Velké poděko-
pinách nebo dokonce v sólo- vání si ale zaslouží jak vedení DDM, tak i  všichni ro-
vých vystoupeních či v duu. diče, kteří svoje děti v tomto zájmu aktivně pod-
Ani v posledně jmenovaných porují, protože jen tak můžeme jezdit na soutěže a 
soutěžních kategoriích čás- vystupovat. Právě rodiče jsou ti, kteří dívkám nejví-
lavské mažoretky za ostatní- ce pomáhají a podporují je. Ještě jednou děkuje-
mi určitě nezaostávají. Vždyť me,“ zakončila paní Ilona Mistríková.     
například jen z již zmiňované- Přejeme šťastné vykročení do další sezóny.     zn

DESET LET PILNÉ PRÁCE, ZÁBAVY I ÚSPĚCHŮ
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Nedílnou součástí čáslavského sportu je již řadu let 
také plavecký klub Pandora. Jaké byly výseledky 
jeho mladých členů v uplynulém období? 

Evropy byla unikátní. V olympijském bazénu se lépe 
představila Andrea Balášová, která na 100 m motý-
lek dohmátla ve své kategorii na 9. místě. Jiří Baláš 

Nejprve se trojice čáslavských plavců Herouto- pak na 50 m znak obsadil 19. příčku. 
vá, Beneš a Budínský představila na Poháru Středo- Na konci června a na začátku července čekají 
českého kraje žactva pro 10ti - 11ti leté plavce v čáslavské plavce ještě Mistrovství ČR jednotlivých 
Mladé Boleslavi.  Naši mladí plavci sice bojovali věkových kategorií.                                                    
statečně, ale na stupně vítězů to nestačilo. 

O týden později se v Kladně účastnili i starší žáci 
svého Přeboru Středočeského kraje žactva. Pětice 
čáslaváků ve složení Bulandrová, Jelínek, Línek, 
Procházková a Zvolský se představili v dobrém 
světle a nejlépe se umístil čtrnáctiletý Richard 
Línek, který ve svém ročníku vybojoval stříbrnou 
medaili na 100 m polohově a bronz na 200 m prsa. 

Dorostenci o sobě dali vědět na Jarní ceně 
Hradce Králové, kde se blýskl Adam Ťok, který obsa-
dil 2. místo na 200 m znak a 3. místo na 100 m znak a 
těsně pod stupni vítězů skončila motýlkářka Tereza 
Poláková na 100 m motýlek. 

Na další kolo Českého poháru do Prahy - Podolí 
o prvním červnovém víkendu odcestovalo celkem 
18 čáslavských plavců. Díky pořadateli, který povolil 
start i mladších žáků si tak mohli atmosféru velkých 
závodů vychutnat i nadějní mladí čáslavští plavci. Z 
plavců Plaveckého klubu Pandora se v silné meziná-
rodní konkurenci nikdo mezi nejlepší neprobojoval. 

Během května se také konala největší letošní 
akce plavců kategorie masters. Na Mistrovství 
Evropy plavců této kategorie do Londýna odcesto-
vala z Čáslavi trenérská dvojice Andrea a Jiří Balášo-
vi. Letošní konkurence více než 10.000 plavců z celé 

JB

ČÁSLAVŠTÍ PLAVCI SE PŘEDSTAVILI 
NA KRAJSKÝCH PŘEBORECH ŽÁKOVSKÝCH KATEGORIÍ

Čáslavský tenisový klub pořádal již devátým rokem 
Tenisový turnaj osobností ve čtyřhrách, jehož se v 
minulých ročnících - samozřejmě mimo domácích 
hráčů - účastnil například bývalý vynikající fotbalis-
ta Antonín Panenka, hokejový internacionál Pavel 
Richter, hudební skladatel Ota Balage a další. V 
tomto roce, kdy se turnaj uskutečnil v sobotu 4. 
června, navštívil kurty ve Vodrantech herec Michal 
Dlouhý se svojí manželkou, tenistkou Zuzanou 
Dlouhou, známý moderátor Zdeněk Vrba či tenistka 
a loňská vítězka tohoto turnaje Soňa Špringlová. 

„Tenisový turnaj osobností se i letos uskutečnil 
pod záštitou Města Čáslavi a starosty města, Ing. 
Jaromíra Strnada,“ připomněl jeden z organizátorů 
akce, inženýr Petr Franc. „Stejně jako ty minulé, i 
tento turnaj se opět vydařil a celá akce proběhla v 
přátelské atmosféře. Díky našim sponzorům na 
závěr každý soutěžící obdržel věcnou cenu a vítě-
zům samozřejmě patřilo zasloužené ocenění. Po 
dlouhé době se vítězství v turnaji vrátilo do Čáslavi, 
když zvítězili místní tenisté,“ zhodnotil v krátkosti 

 průběh a výsledky letošního ročníku čáslavského 
Nejlepší hru v letošním ročníku předvedla Tenisového turnaje osobností pan Petr Franc.  Ceny 

dvojice, jejíž sportovní výkony potěšily nejen je vítězům předal starosta města, inženýr Jaromír 
samotné, ale také jejich kolegy z řad policistů. Jde o Strnad.                                         
npor. Bc. Karla Nového a npor. Mgr. Lubomíra                   
Vilímka, kteří nejdříve vyhráli 
první místo právě na 9. roční-
ku tenisového turnaje osob-
ností ve čtyřhrách ve spor-
tovním areálu ve Vodrantech 
v Čáslavi, aby vzápětí dne 9. 
června 2016 opětovně vyhrá-
li první místo na tenisovém 
turnaji ve čtyřhrách pořáda-
ném SKP Prezidiem Praha v 
Praze Stromovce. (Na obou 
tenisových kláních jak v 
Čáslavi, tak v Praze, bylo 
přihlášeno shodně celkem 40 
tenistů, kteří vytvořili 20 
párových týmů.) 

zn (s využití podkladů npor. Mgr. L. Vilímka)

Stolní tenisté se tradičně rozloučili v čáslavské 
Sokolovně se sezónou 2015/2016. 15 nejlepších 
mužů  a nejlepší žák regionu: Kutná Hora, Kolín a 
Benešov se kvalifikovalo na závěrečný turnaj TOP 
16. 

2. Miroslav Cyrus Sokol Čáslav

5.-8. Jan Lövl Sokol Čáslav

9.-10. Tomáš Beran Sokol Čáslav

V samotném turnaji o překvapení nebyla nou-
ze, do finále se probojovali překvapivě/zaslouženě 
domácí Miroslav Cyrus a benešovský  šestnáctiletý 
mladík Radek Slavík, který svou „jízdu“ dotáhl do 
konce a radoval se z celkového vítězství.  Ve 41. 
ročníku je druhým nejmladším vítězem.        

1. Radek Slavík Sokol Benešov

3. Ondřej Švarc Sokol U. Janovice

4. Petr Uher SKC Zruč nad Sázavou

5.-8. Jiří Šturc Sokol Benešov

5.-8. Martin Janeček SKP Olympia KH

5.-8. Milan Čakovský Sokol Starkoč

9.-10. Jiří Hrazdíra Sokol Benešov

11.-12. Michal Čakovský Sokol Starkoč

11.-12. Antonín Faltín Sokol Kutná Hora

13. Martin Dolejš Stolní tenis Kolín

14. Petr Švarc Sokol U. Janovice

15. Josef Liška Sokol Močovice

16. Filip Líska Sokol Kutná Hora

STOLNÍ TENISTÉ 
SE LOUČILI SE SEZÓNOU

 Celkové pořadí:

TENISOVÝ TURNAJ OSOBNOSTÍ
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Č?SLAVSKÉ DĚTI JSOU VE SPORTU ÚSPĚŠNÉ

Historického úspěchu dosáhli malí fotbalisté ZŠ 
Čáslav, Masarykova ul. v krajském finále Mc Donal-
d´s Cupu, které se uskutečnilo 24. května 2016  v 
Neratovicích.  

tovali Vojta Paták, David Hybler, Petr Holý, Martin 
Resl, Filip Koudellka, Tomáš Nesládek, Jakub 
Reimann, Víťa Koryčánek, Josef Beránek, Tadeáš 
Strnad a Matěj Vilímek. Poděkování patří i Mirku 

V prvním utkání rozstříleli ZŠ Kolín 6 : 0, v Patákovi za velkou pomoc se složením a vedením 
druhém zápase porazili domácí ZŠ Neratovice 5 : 0. mužstva.
V dalším duelu deklasovali  ZŠ Poděbrady 8 : 3. V                          
předposledním zápase turnaje zvítězili nad 
ZŠ Brandýs n/Labem 5 : 0. V závěru turnaje 
čekal na naše chlapce nejtěžší soupeř  -  ZŠ 
Mladá Boleslav, kterou vede bývalý ligový 
fotbalista Šíp. 

 Naši borci navázali na předešlé výkony a 
porazili soupeře 3 : 1. Potom vše vyvrcholilo. 
Naši hráči nastoupili před zaplněnou tribunu 
za zvuků hymny šampionů před hejtmana 
Středočeského kraje, který jim zavěsil na krk 
zlaté medaile a předal pohár pro vítězné 
mužstvo. Bylo nádherné pozorovat rozzáře-
ná očka našich hráčů. Školu skvěle reprezen-

  Milan Valtr, učitel Tv

   ÚSPĚCH MLADÝCH SPORTOVCŮ ZE ZŠ MASARYKOVA

Zima letos nebyla sice nejchladnější, přesto se naši 
žáci mohli díky vstřícnosti města věnovat bruslení 
na nově otevřené ledové ploše. Žáci tuto aktivitu s 
nadšením uvítali a téměř všichni se do ní zapojili. 
Možná i díky tomu se fyzická kondice většiny žáků 
přes zimu nezhoršila, ba naopak. Výsledky jarních 
soutěží a olympiád příjemně překvapily. Uveďme 
alespoň ty nejvýraznější úspěchy:

Vedení školy děkuje všem jmenovaným za vyni-
kající sportovní výkony a reprezentaci školy.

Hned v měsíci březnu chlapci získali v okresním 
turnaji v košíkové v konkurenci 11 škol bronzové 
umístění  (školu reprezentovali - E. Shablystyy, V. 
Bašek, P. Šulc, A. Brož, D. Švajcr, M. Čech, L. Kvíčala, 
F. Stiburek, J. Bělohlávek, M. Vlach, J. Kopecký).V 
dubnu proběhl v naší škole okresní turnaj v odbíje-
né chlapců, kde naši chlapci získali stříbrnou 
medaili (školu reprezentovali - P. Šulc, E. Shablystyy, 
V. Bašek, M. Bártl, F. Stiburek, A. Brož, J. Podaný, L. 
Plecháč, L. Kvíčala, D. Švajcr, J. Kopecký).Medailové 
žně pokračovaly v měsíci květnu na atletických 
stadionech, v Kutné Hoře při atletickém čtyřboji 
vyhrálo družstvo starších dívek (A. Vánišová, K. 
Podaná, D. Kulhavá, V. Dlouhá, K. Kadeřábková), 
starší chlapci byli druzí (E. Shablystyy, V. Bašek, P. 
Šulc, L. Kvíčala, A. Brabec). V Čáslavi při Štafetovém 
poháru mladších žáků  obsadilo naše družstvo 2. 
místo (V. Koryčánek, V. Wolter, P. Holý, B. Němcová, 
K. Vaňková, V. Paták, T. Tomišková, M. Drlá, K. 
Bělohlávková, O. Pospíšil, O. Hruban, T. Stehnová, V. 
Hamsa, A. Nováková, P. Hrubý, A. Havelková). 
Největším úspěchem však bylo bezesporu vítězství 
žáků 1.-3. tříd v Mc Donald´s Cupu v konkurenci 7 
nejlepších týmů okresu a jejich postup do krajského 
kola v Neratovicích. Školu reprezentovali - V. Paták, 
P. Holý, M. Resl, F. Koudelka,  J. Reimann, T. Neslá-
dek, M. Procházka, V. Koryčánek, D. Hybler, J. 
Beránek, T. Strnad, M. Vilímek.

           ZŠ

   PODĚKOVÁNÍ ZA REPREZENTACI

Na základní škole v Sadové ulici vyrůstá mnoho 
výborných sportovců. O této skutečnosti svědčí Všem děkujeme za předvedené výkony.       
také následující řádky...

R. Hlouchová a A. Kořínková na 3. místě.

Pohár rozhlasu v LA se konal 16. 5. v Kutné Hoře. 
Po vítězství v LA čtyřboji naši starší chlapci opět 
předvedli výborné výkony a jasně porazili všechny 
zúčastněné školy a postoupili do krajského finále. 
Školu reprezentovali: T. Michek, T. Kořínek, F. 
Nováček, Dan Šindelář, D. Švarz, J. Krátký, M. 
Horský, J. Šejvl.

Naše fotbalistky se probojovaly v turnaji Coca 
Cola až do finále, které se konalo v Praze. Ve finále 
po remíze 1 : 1 se kopaly pokutové kopy, na které 
děvčata prohrála 2 : 3. Nevadí, i tak zaslouží 
pochvalu za předvedené výkony v celé soutěži. 
Školu reprezentovaly: Aneta a Adéla Brothánkovy, 
T. Korejtková, V. Jozefy, A. Petrů, K. Tománková, V. 
Závurková, J. Šťastná, E. Vavřinová, A. Kopecká, K. 
Habětínová, A. Procházková, D. Pachlová.

Krajské finále OVOV – odznak všestrannosti 
olympijských vítězů se konal 17. 5. v čáslavských 
Vodrantech. Za účasti nejlepších 10 družstev – 
vítězové okresních kol, naše družstvo T. Michek, 
Vráťa Junek, J. Adam, J. Špičák, A. Procházková, E. 
Vavřinová, B. Jelínková, R. Hlouchová jasně vyhrálo 
a postoupilo do celostátního finále, které se bude 
konat 10. září v Brně.

V jednotlivcích se T. Michek umístil na 2. místě a 

P. Š.

1. června měly děti svátek. Svátek si zaslouží oslavu. 
Na naší škole  oslava  znamená  sportovní zápolení. 
Letos tomu nebylo jinak. 

Žáci 9. ročníků si pro své mladší spolužáky z 1. 
stupně připravili celou řadu sportovních klání a 
soutěží. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byl 
skákací nafukovací hrad. Nechyběla ani sladká 
odměna. A ve školní jídelně na ně čekalo ještě další 
překvapení. Čokoládová fontána ,  ve které si  žáci 
po dobrém obědě nazdobili ovocné špízy.  Byl to 
krásný den, akce se vydařila. Oslavě přálo i počasí. 

V úterý  7. 6. 2016 se na naší škole uskutečnil 
program Seiferos se zaměřením na dravce a sovy.

S dravcem se lidé většinou setkají jen na velkou 
vzdálenost a jedná  se především o běžné druhy. 
Pokud se už dostanou do bezprostřední blízkosti, 
jedná se většinou o poraněného dravce.  Bohužel v 
této situaci lidé neví, jak se mají k dravci stavět. 
Proto je hlavním cílem široká osvěta, především 
prostřednictvím výukových programů na 
základních školách. 

Žáci se mohli  zblízka seznámit  i s druhy, které 
jsou již na pokraji vyhubení a dozvědět se o každém 
mnoho zajímavostí. Letovými ukázkami si pak 
prakticky ověřili, co se ze života dravců dozvěděli.        

Prostřednictvím této osvěty se naši žáci 
dozvěděli jak mohou  rychleji a tím i účinněji v 
případě nálezu poraněného dravce přivolat pomoc, 
protože tyto první okamžiky pomoci jsou pro 
zraněného dravce nejdůležitější. 

Pořad byl velmi vydařený. Někteří odvážlivci si 
nechali přilétnout dravce na ruku.        

vedení Základní školy Sadová

   SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN A DRAVCI
 NA SADOVÉ

   MEDAILE I POHÁRY PRO „SADOVKU“ 
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V květnu roku 2016 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 28 dětí, z 
toho 6 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 8 místních 
občanů. Byly uzavřeny 3 sňatky.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ČERVENEC - SRPEN

Ve svém článku se vracíme do měsíce května, a to 
13. v pátek, kdy turistický oddíl SK Slavoj Čáslav 
pořádal „Strašidelný pochod“ lesoparkem Vodran-
ty.

Původně oddílem zamýšlený krátký noční 
pochod v okolí Čáslavi byl organizačně i scénářem 
svěřen turistkám Markétě Štěpinové a Blance 
Krupičkové. Nevídaného překvapení se dostalo 
především samotnému vedení turistů, před kterým 
organizátorky vše přísně tajily. 

Ve dvacet hodin byla všechna strašidla na svých 
stanovištích a akce tak mohla začít. Na startu u 
městských lázní účastníci dostali křížovku, kterou 
postupně vyluštili u jednotlivých strašidel. Nejprve 
se u Zemánku setkali s vodníkem, který mohl 
konkurovat Josefu Dvořákovi, dále je provázela 
skupina pěti bludiček, která je zavedla až k čertovi a 
prskavci. Na dalším stanovišti u Měděnice velmi 
vydatně strašili dva hejkalové, a protože již byla 
tma, málem byl k přehlédnutí oběšenec, na 
kterého upozornilo děsivé kvílení. Na konci pocho-
du čekal roztomilý houbař, který z košíku nabízel 
jedovaté muchomůrky a lysohlávky. 

Strašidla nebyla jen zlá, ale i hodná a nabízela 
různé pamlsky. V cíli - opět u městských lázní - 
odevzdal každý pochodník vyluštěnou křížovku s 
tajenkou SK Slavoj a hlavně uloupnutý nehet ze šály 
oběšence. Za splněné úkoly získal každý účastník 
akce sladkou perníkovou medaili s logem „Pochod 
2016“. 

Ani velká nepřízeň počasí tohoto večera 
neodradila 30 dětí a 40 dospělých od účasti na 
Strašidelném pochodu v pozdních večerních 
hodinách. 

Vedení Turistického oddílu vyslovuje tímto 
velký dík všem organizátorkám, jejich rodinným 
příslušníkům a každému, kdo se zasloužil o realizaci 
skvěle vydařeného Strašidelného pochodu. 

SK Slavoj

STRAŠIDELNÝ POCHOD

31. 7. 2016 uplyne 5 let 
od úmrtí paní 

Miluše Vackové

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Dcera s rodinou  

Dne 14. 7. 2016 tomu bude 11 let, 
co nás navždy opustil náš syn

Milan Polanský

Kdo lásku a dobro rozdával, neodešel 
- žije v našich srdcích dál...

Stále vzpomínají rodiče,
bratr s rodinou, Michalka a Šárka

Roky tiše běží, jen vzpomínky se vrací 
a na tebe zapomenout nikdy nedají.

Stále vzpomínají
manžel a synové Jiří a Petr s rodinami

20. července uplyne 12 let ode dne,
kdy nás opustila milovaná

manželka, maminka a babička,
paní

Jarmila Tekverková

Dne 5. 7. uplyne 
8 smutných let od úmrtí

paní

Gabriely Dlouhé,
rozené Jurčíkové. 

Vzpomínají děti, otec 
a sourozenci s rodinami. 

V sobotu 11.6.2016  se v Čáslavi na náměstí Jana 
Žižky z Trocnova uskutečnila v rámci tradičních 
Čáslavských slavností  Sluníčková sbírka  Nadace 
pro transplantace kostní dřeně, kterou ve spoluprá-
ci pořádají Základní škola Masarykova a Městský 
úřad Čáslav. 

tění odeslány na konto Nadace pro transplantace 
kostní dřeně.

Finanční prostředky jsou využívány na podporu 
dobrovolného dárcovství a transplantace kostní 
dřeně, na pomoc pacientům po transplantaci, na 
vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantač-

Děvčata  z devátých ročníků ZŠ Masarykova ní medicíně a na rozvoj transplantačních center v 
obětavě oslovovala návštěvníky slavností a za fi- České republice.
nanční příspěvky do zapečetěných kasiček rozdáva- Poděkování tedy patří Městskému úřadu Čáslav 
la  ručně vyrobená sluníčka, která byla velmi zdaři- za dlouhodobou podporu, ZŠ Masarykova a mnoha 
lými výtvory žáků téže školy. dalším, kteří věnovali svůj čas a energii pomoci ji-

V letošním roce se podařilo úspěšně nashro- ným, a také všem, kteří přispěli finančními dary.
máždit do kasiček  6 249 Kč, které byly po rozpeče-  Jana Závůrková  

PODĚKOVÁNÍ ZA SLUNÍČKOVOU SBÍRKU
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tel.: 327 311 054, 
www.ddmcaslav.cz

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

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

ČERVENEC - SRPEN

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ

Aktuální nabídka zájm. kroužků na škol.rok 2016/2017 bude zveřejněna na 
webových stránkách www.ddmcaslav.cz dne 31. 8. 2016 v odpoledních 
hodinách. Ve dnech 1. 9. a 2. 9. 2016 bude možné přihlásit zájemce do 
zájmových kroužků přímo v DDM, denně od 9 do 17 hodin. Další dny je možné 
se také přihlašovat. Činnost zájmových kroužků bude zahájena 19. 9. 2016.
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od 4. 7. do 31. 7. 2016 - VÝSTAVA

od 2. 4. do 4. 9. 2016 - VÝSTAVA

16. 7. od 13 hodin - NECKYÁDA

od 15. 8. do 11. 9. 2016 - PRODEJNÍ VÝSTAVA  

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
Fotoklub Zruč nad Sázavou „SVĚT JAK HO VIDÍME MY“
Vernisáž výstavy: 4. 7. 2016  v 17 hodin
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin
 

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

podměstský rybník
NECKYÁDA ANEB PLAVBA DO BUDOUCNOSTI
Sestroj spaceboat!
4. ročník soutěže netradičních plavidel na Podměstském rybníku. Hudba a 
občerstvení zajištěno

výstavní síň (Žižkovo náměstí 197) 
MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA ČÁSLAV A PRAŽSKÁ GRAFICKÁ SBÍRKA DRIT
si Vás dovolují pozvat na prodejní výstavu „POZDNÍ ČESKÝ SYMBOLISMUS V 
GRAFICKÉ TVORBĚ 1. POLOVINY 20. STOLETÍ“
Výstava prací předních českých, světově proslulých grafiků zaplní výstavní síň 
na Žižkově náměstí 197, Čáslav
F. Bílek, F. Jenewein, J. Hodek, L. Jiřincová, F. Kobliha, J. Konůpek, J. Váchal, M. 
Švabinský a jiní
Slavnostní vernisáž 15. 8. 2016 v 17.00 hodin 
Výstavu uvede český malíř, grafik a sběratel Pavel Hlavatý - kustod sbírky. 
Všechny originální grafické práce lze zakoupit 
Otevřeno: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hodin

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČÁSLAV PŘEJE VŠEM KRÁSNÉ LÉTO, PRÁZDNINY 
PLNÉ ZÁŽITKŮ A DOBRODRUŽSTVÍ

V sobotu 23. 7. 2016 se po roce opět setkají vozy 

Porsche, a to tradičně během celého dopoledne 

na náměstí J. Žižky z Trocnova. 

Očekávána je účast cca 30 vozů této značky 

především staršího roku výroby. 

PORSCHE OPÌT V ÈÁSLAVI 

DOBROVOLNÁ ORGANIZACE ŠTÍSTKO, 

 
Že na Štístkovo království princ z vyhrané bitvy na svůj zámek se vrací. 

 „Mámo, táto půjdeme si hrát!”

Dne 13. 8. ve 13:00 obec Vrdy. Ve 13:30 královský průvod.

Hřiště obce Vrdy se promění ve středověkou vesnici se stánky, domky, 

Více informací: 603 183 768 nebo facebook Štístko

SDH DOLNÍ BUČICE A OU VRDY NA VĚDOMOST DÁVÁ

A proto druhý ročník dětského dne pořádá

zámkem a různými řemesly. Ceny pro soutěžící v 18:00 předá pan Vlasák

Dále večerní překvapení a diskotéka.



DIVADELNÍ SEZÓNA - PODZIM 2016
Čtvrtek 15. září v 19.00 Yasmina Reza: ART / Divadlo Bez zábradlí

Pondělí 19. září v 18.00 KONCERT YVETTY SIMONOVÉ A MILANA DROBNÉHO

Čtvrtek 6. října v 19.00 JMÉNO / Divadlo Verze

Neděle 9. října v 15.00 KAŠPÁRKOVY POHÁDKY / Hoffmannovo divadlo Uher-
ské Hradiště

Pátek 14. října v 18.00 VESELÁ TROJKA / pronájem

Úterý 18. října v 19.00 SLET BUBENÍKŮ 2016 : Podtitul jubilejního15. ročníku 
„KTOŽ SÚ BOŽÍ BUBENÍCI“  

Středa 19. října v 18.00 / Nová scéna PŘÍRODNÍ KRÁSY NOVÉHO ZÉLANDU / 
Mgr. Hana Kátrová a Mgr. Jarmila Sejčková

Úterý 25. října v 19.00 Geraldine Aronová – MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD / FDA a Di-
vadlo Viola

Neděle 30. října v 15.00 KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK / Divadlo D5

Úterý 1. listopadu v 19.00 BOŽSKÁ SARAH / Divadlo Kalich

Úterý 8. listopadu v 19.00 Řehoř na skále aneb Vyvolený 

Kolik pravdy, upřímnosti a tolerance unese přátelství? Zdánlivě banální estetic-
ký spor se zvrhne v nesmírně vtipnou hádku o hodnotách života a podstatě sku-
tečného přátelství. V současnosti jedna z nejslavnějších francouzských kome-
dií posbírala snad všechny prestižní ceny ve Francii i v zahraničí. V režii Karla 
Heřmánka hrají : Karel Heřmánek, Josef Carda, Zdeněk Žák. Divadelní abonmá 
pro dospělé. 

Večer s populárními osobnostmi české hudební scény s názvem : DROBNOSTI.

Mezi dobrými přáteli a příbuznými by vlastně žádné téma nemělo být tabu. 
Když se ale úspěšný realitní makléř na večeři u své sestry, učitelky francouzšti-
ny, a švagra, profesora literatury, svěří se záměrem dát svému synovi kontro-
verzní jméno, zdá se, že hranice civilizované konverzace byla překročena. Hrají 
: Roman Zach, Jana Janěková ml., Petr Lněnička, Jan Dolanský a Linda Rybová. 
Divadelní abonmá pro dospělé.

 
Kašpárek si u krále hádankami vyhádá ubulenou princeznu. Ta ho ale nechce, 
chce opravdového prince. Divadelní abonmá pro děti.

Koncertní vystoupení Veselé trojky Pavla Kršky je určeno publiku, které má rá-
do lidové písničky.

- 
Nejlepší čeští bubeníci zvou svoje kolegy ze světa k společnému bubnování. 
Sestava Sletu bubeníků 2016 : Pavel Fajt, Pavel Koudelka, Tomáš Reindl, Milan 
Cais /Tata Bojs/, Miloš Vacík, Affetto a ani letos nechybí v týmu ženský element. 
Pozvání přijala izraelská performerka a zpěvačka Kama Kamila. 

Zveme všechny milovníky přírody do krásné země na opačném konci světa. 
Navštívíme několik národních parků Severního i Jižního ostrova s vodopády, 
ledovci, působivými geotermálními oblastmi. Putování po novém Zélandu nás 
zavede také ke štítům Jižních Alp. 

Laskavá komedie, kterou irská autorka věnovala všem, kteří nikoli vlastní vinou 
zůstali sami. Všechny postavy vytváří Eliška Balzerová. Představení uvádíme v 
repríze a není součástí divadelního abonmá.

Jsou různá pohádková království a po celém světě lze nalézt místa, kde se ode-
hrávají neuvěřitelné příběhy plné fantazie, nadsázky a dobrodružství. 
Divadelní abonmá pro děti.

Divadelní hrou Božská Sarah si herecká legenda Iva Janžurová plní dlouholetý 
profesní sen, dvacet let si četla tento výjimečný text a zvažovala své síly, kdy se 
do něj pustit. Hrají : Iva Janžurová a Kryštof Hádek / Igor Orozovič. Divadelní 
abonmá pro dospělé.

Hudebně taneční představení Řehoř na skále vychází z klíčových pasáží knihy 
Vyvolený Thomase Manna z roku 1951. Úprava textu a kompoziční zpracování 
na motivy klávesových skladeb ze 14. až 16. století - Jaroslav Tůma, choreogra-
fický koncept - Adéla Srncová. Režijní spolupráce - Jiří Srnec. Účinkují: Adéla 
Srncová - taneční improvizace, hra s objekty Josef Somr - umělecký přednes 
(zvukový záznam), Jaroslav Tůma - improvizace na varhanní positiv, cembalo, 
fisharmoniku a klavichord Stefan Baier (Německo) - improvizace na varhanní 
portativ, cembalo a klavichord, Jan Rokyta - improvizace na cimbál a na zobco-
vé flétny, Liselotte Rokyta - improvizace na Panovy flétny, Alan Vitouš - impro-
vizace na bicí nástroje

Středa 9. listopadu v 19.00 VÁCLAV NECKÁŘ  A BACILY 

Neděle 13. listopadu v 15.00 PÍSKOMIL SE VRACÍ

Úterý 22. listopadu v 18.00 / Nová scéna NÁRODNÍ PARKY PERU, BOLÍVIE A CHI-
LE / Mgr. Hana Kátrová a Mgr. Jarmila Sejčková

Středa 23. listopadu v 19.00 QUEENMANIA 

 

Sobota 26. listopadu od 14.00 / Nová scéna KOŠTOVÁNÍ

Pondělí 28. listopadu v 19.00 ZNOVU A LÍP / Divadlo Titans

Neděle 4. prosince v 17.00 / Nová scéna VOX BOHEMICA  -  ADVENTNÍ KON-
CERT

Úterý 6. prosince v 19.00 ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV

Sobota 17. prosince v 17.00 VÁNOČNÍ KONCERT VĚNOVANKY

Neděle 18. prosince v 15.00 VÁNOČNÍ HVĚZDA / Scéna Zlín

Středa 21. prosince v 19.00 PETRA JANŮ /  VÁNOČNÍ KONCERT

Koncert legendy českého popu, folk-rocku i big beatu s názvem MEZI SVÝMI. 
Václav Neckář vám v čáslavském divadle zazpívá svoje nejslavnější hity např. 
Stín katedrál, Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě a řadu balad, např. Nautilus, 
Suzanne, Lady Jane nebo Podej mi ruku a projdem Václavák. 

Pískomil se vrací má mnohaleté koncertní zkušenosti z úspěšného projektu 
Kašpárek v rohlíku i z dalších pořadů pro děti.  Zpívá bez playbacku, s nástroji a 
na živo! Zapojuje děti do hudební show, kde nikdo nezůstane sedět… Prostě a 
jasně, řádění s dětmi Pískomila děsně baví! Divadelní abonmá pro děti.

Putování po nejznámějších i méně známých místech Latinské Ameriky, tajem-
ným světem předkolumbovských civilizací i fascinujícím světem velehor. Cesta 
začne přímo v srdci říše Inků, pokračuje k bájnému jezeru Titicaca s rákosovými 
ostrovy, oko potěší fotogenické vulkány v Bolívii a Chile. A na závěr Huascarán 
ve stejnojmenném národním parku v Bílých Kordillerách.

My všichni, které okouzlil svým hlasem, skladatelským potenciálem, charisma-
tem a extravagantním vystupováním, zavzpomínáme na jednoho z nejvý-
znamnějších zpěváků v historii … Je to tak, již 25 let uplyne od smrti výjimečné-
ho umělce - Freddieho Mercuryho / 24.11.1991/.
QUEENMANIA hraje ve složení: Peter Paul - lead vocal, Zdeněk Šulc - guitar, 
vocals, Jiří Jirsa - drums, vocals, Peter Hajšo - bass guitar, vocals, Michal David - 
keys, vocals

Srdečně Vás zveme na čtvrtý ročník degustace vín z produkce vinařství, která 
nenajdete v obchodních řetězcích. K poslechu i k tanci hraje cimbálová muzika.

Komedie o manželství, lásce a přehodnocování. Marek je populární spisovatel, 
má rád drahé pití, mladší ženy a obdiv. Věra je jeho manželka a už toho má do-
st. Co by se ale stalo, kdyby ti dva smazali dvacet let manželství a byli zase na 
začátku - mladí, zamilovaní a plní ideálů? V režii Martiny Krátké hrají: Marek 
Daniel, Kristýna Frejová, Vašek Vašák / Luboš Veselý, Marcela Holubcová / Klá-
ra Cibulková, Jana Kozubková / Klára Cibulková. Divadelní abonmá pro dospě-
lé.

Po druhé se do Čáslavi vrací komorní smyčcový orchestr Vox Bohemica, který 
působí téměř 20 let. V jeho bohatém repertoáru jsou zahrnuta díla všech stylo-
vých období - od barokního po tvorbu soudobou. Můžete se těšit na sólový 
houslový koncert a moll J. S. Bacha v podání Ludmily Štětinové. Mezi dalšími 
díly uslyšíte skladby W. A. Mozarta nebo O.Šimka. 

Zábavný pořad, jedinečný a nezaměnitelný humor Zdeňka Izera. Jako vždy při-
jdou na řadu oblíbené scénky,  parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé 
řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení  je 
opět obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převle-
ky a  světelnými efekty.

Tradiční vánoční koncert dechové kapely Věnovanka pod vedením Ing. Václava 
Musílka.

Krásná vánoční pohádka plná zábavy, překvapení, vánočních zvyků a koled. 
Divadelní abonmá pro děti.

Petra Janů – ojedinělá rockerka na české hudební scéně, která pozvolně přešla 
do vod pop-music. Zlatá slavice, muzikálová a popová zpěvačka, která spolu s 
Věrou Špinarovou vyprodávají společné megakoncerty, přijala naše pozvání  
na vánoční koncert v čáslavském divadle.
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KINO MILOŠE FORMANA ČERVENEC

1. HRA PENĚZ 

2. - 3. LÉTO ALL EXCLUSIVE

5.  HLEDÁ SE DORY 3D 

6. JÁ, OLGA HEPNAROVÁ

7. - 8. OČISTA: VOLEBNÍ ROK

9. - 10. LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY 30 LET SPOLU, 30 LET BEZ SEBE

12. - 13. LEGENDA O TARZANOVI

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

 Jak by asi vypadaly kultovní Blair Witch Project nebo 
Paranormal activity natočené ve stylu úplně šílené komedie plné gagů? To uká-
že komedie Léto All Exclusive. Nalezená kamera odhalí, co všechno se stalo bě-
hem jednoho výletu partičky evropanů do brazilské džungle. A ukáže neuvěři-
telné věci! Likvidací ohromného pavouka v trenýrkách počínaje a domorodým 
kmenem, který pronásleduje babičku na elektrickém kolečkovém křesle, kon-
če. Létem All Exclusive dostává filmový žánr „Found Footage“ vyhrazený větši-
nou pro horory nečekaný směr bláznivé zábavy. Ne, tady se opravdu bát nebu-
dete. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Dory si spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem a 
Marlinem. Pak si ale z ničeho nic vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své rodiče. 
Společně s Marlinem a Nemem se vydá na dobrodružství napříč oceánem, až 
do Mořského akvária v Kalifornii, kde se léčí nemocní mořští živočichové. Při 
hledání maminky a tatínka potkává Dory tři obyvatele Mořského akvária: První 
je Hank, nerudný chobotničák, který úspěšně uniká zřízencům; druhý je Bailey, 
samec běluhy, který sám sebe přesvědčil, že mu nefunguje echolokace, a třetí 
je krátkozraká velryba jménem Naděje. Při prohledávání akvária dojde Dory se 
svými kamarády k poznání, že své blízké máme nejraději kvůli jejich nedostat-
kům, a že to nejdůležitější na světě je přátelství a rodina. Česká verze. Mládeži 
přístupno. Vstupné: 140, děti 120 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

 Film Já, Olga Hepnarová je příběhem mladé ženy, kte-
rá 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. Sní-
mek je existenciálním dramatem Olgy Hepnarové, je příběhem osamělého 
člověka vymezujícího se proti většinové společnosti, příběhem, který vyústí v 
tragédii a nemá vítěze ani poraženého. Film nabízí pohled na traumatický život 
i čin hlavní hrdinky z určitého odstupu tak, aby se emotivně na stranu Olgy Hep-
narové neklonil. Film je současně i dramatem lidí z okolí Olgy Hepnarové a sna-
ží se najít příčiny jejího strašného agresivního aktu. Mládeži do 15 let nepří-
stupno. Vstupné: 90 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Hororový thriller otevírá další děsivou kapitolu o 
dvanácti hodinách anarchie, této době, která probíhá vždy jednou v roce se 
říká Očista. Během ní neplatí žádný zákon, vražda je legální.  Senátorka, která 
chce vyhrát volby a hned po svém zvolení zrušit Očistu, každoroční tradici, při 
níž je možné kohokoliv beztrestně zabít, je asi nejlákavějším terčem letošního 
svátku vraždění. Sice za ní stojí lidé s podobným smýšlením, ale dokážou ji ubrá-
nit? Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

 Fenome-
nální skupina Lucie se poprvé představí i na plátnech kin v celovečerním filmu. 
Strhující cesta časem, čtyři životy plné hudby v jednom z největších českých 
dokumentárních projektů tohoto roku. Jak vznikaly jejich nejznámější hity? Co 
se dělo v zákulisí? Strhující příběh 30ti let kapely Lucie vypráví dosud nezveřej-
něné záběry pořízené samotnými členy kapely a záznamy, o kterých si všichni 
mysleli, že už ani neexistují. Otevřené zpovědi členů kapely nakreslí portrét 
čtyř výrazných osobností, které spolu leckdy nedokázaly sedět v jedné míst-
nosti, přesto se potkávají na jednom jevišti. Příběh jedný kapely ukáže Lucii ve 
všech jejích náladách. Mládeži přístupno. Vstupné: Promítáme od 20 hodin.

 Již mnoho let uplynulo od doby, kdy Tarzan 
(Alexander Skarsgard) zaměnil život v africké džungli za život bohatého Johna 
Claytona III, Lorda Greystoka, po boku své milované manželky Jane (Margot 
Robbie). Nyní je vyslán zpět do Konga jako obchodní emisar parlamentu, aniž 
by tušil, že má sehrát roli pěšáka ve smrtelně nebezpečné hře chamtivosti a 
pomsty belgického kapitána Leona Roma (Christoph Waltz). Ale lidé stojící za 
vražedným spiknutím vůbec netuší, s kým mají tu čest. Mládeži do 12 let ne-
vhodné. Vstupné: 110 Kč. V úterý promítáme od 20, ve středu od 17.30 hodin.

14. PAN DOKONALÝ

15. DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK  3D

16. - 17. DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D

19. TOHLE JE NÁŠ SVĚT 

20. - 21. ANGRY BIRDS VE FILMU 3D 

22. - 24. UČITELKA

26. - 27. ZHASNI A ZEMŘEŠ

28. - 29. JASON BOURNE

30. - 31. SEZN@MKA

 Investiční makléř Tommy je mladý, chytrý okouzlující a 
atraktivní. Má chytrou a krásnou přítelkyni jménem Beth. Jenže jednoho dne 
nastanou komplikace, jejichž původcem je Tommyho pohledný a citlivý kolega 
Daniel… Ambiciózní mladá a konzervativní Beth (Alexis Bledel), která žije na 
Manhattanu chce mít všechno: dobrou práci, skvělé přátele a perfektního pří-
tele, po jehož poku jí bude město ležet u nohou. Beth brzy zjistí, že láska ve vel-
kém městě je téměř totéž jako burza na Wall Street – vysoké riziko, šťavnatá 
odměna a pokřivená poctivost… Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. 
Promítáme od 20 hodin.

 Potom, co Den nezávislosti redefino-
val velkofilmy, přinese další kapitola globální katastrofu nepředstavitelných 
rozměrů. Za využití posbírané mimozemské technologie spolupracují pozem-
ské národy na ohromujícím obranném programu, jehož úkolem je ochrana 
planety. Na bezprecedentní vyspělou sílu mimozemšťanů se připravit nelze.  
Česká verze. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 140 Kč. Promítáme od 20 
hodin.

 Ledová událost roku! Scratova 
epická honba za nepolapitelným žaludem jej katapultuje do vesmíru, kde ná-
hodně spustí sérii kosmických událostí, které transformují a ohrozí ledový svět. 
Aby se zachránili, musí Sid, Manny, Diego a zbytek skupiny opustit svůj domov 
a vydat se na výpravu plnou komických momentů a dobrodružství. Česká ver-
ze. Mládeži přístupno. Vstupné: 150 Kč, děti 130 Kč. Promítáme od 17.30 ho-
din.

Hluboko v lesích mimo civilizaci vychovává svérázný a 
charismatický otec (Viggo Mortensen) svých šest dětí podle vlastních předsta-
v. Jejich život připomíná letní tábor v ráji, plný neotřelých pravidel a her. Dokud 
nepřijde zpráva, která všechno změní. Začíná překvapivá a zábavná cesta, při 
které jsou zásady této volnomyšlenkářské rodiny vystaveny zkouškám našeho 
světa. Mládeži přístupno. Vstupné: 80 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, 
ale jinak velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, 
neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbe-
ných outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle 
nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov před nimi za-
chránit. Česká verze. Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč, děti 110 Kč. Promítá-
me od 17.30 hodin.

 Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje 
prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v 
podobě materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru. Nejen z 
obavy o prospěch svých milovaných dětí většina rodičů třídní učitelce základní 
školy podléhá a poskytuje jí nejrůznější služby, dárky a jiné pozornosti. Najdou 
se však tři rodiny, které se rozhodnou učitelce vzepřít a stávající situaci se spo-
lečně s ředitelkou školy pokusí zvrátit na konspirativní třídní schůzce. Režie: 
Jan Hřebejk. Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. V pátek a v sobotu promítá-
me od 20, v neděli od 17.30 hodin.

 Když Rebecca odešla z domova, myslela si, že za se-
bou nechala i své strachy z dětství. Když v době dospívání zhasla, nebyla si ni-
kdy úplně jistá, co je skutečné a co není ... a nyní její bratříček Martin prožívá 
stejně nevysvětlitelné a děsivé události, které kdysi vystavovaly zkouškám její 
příčetnost a ohrožovaly její bezpečnost. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstup-
né: 110 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

 Slavný agent bez paměti se vrací a s ním i jeho nejsil-
nější sestava: v hlavní roli Matt Damon, režie Paul Greengrass. Podpoří je Julia 
Stiles, Alicia Vikander, Vincent Cassel a Tommy Lee Jones. Mládeži do 15 let 
nepřístupno. Vstupné: 120 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

 Jiří Langmajer jako šéf seznamky čelí stížnostem nespo-
kojených dam. Ve jménu firmy a ve jménu příležitosti, která dělá zloděje, musí 
ukázat, že chlapi nejsou pouze idioti. S šarmem a roztomilostí slavného filmo-
vého Kristiána vyráží jako nové rande na schůzky s klientkami. Vyzbrojen infor-
macemi z jejich dotazníků vystupuje jako muž jejich snů. Po několika naplně-
ných schůzkách ovšem beze stopy mizí. On totiž manželku nehledá, on už do-
ma jednu má. A ta má zase kamarádku a ta hledá na seznamce a tu Jiří Langma-
jer taky svede. Smyčka kolem záletníka se začíná utahovat. Mládeži přístupno. 
Vstupné: 110 Kč.  Promítáme od 20 hodin.
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KINO MILOŠE FORMANA SRPEN

2. - 4. KROTITELÉ DUCHŮ 3D

5. ZA LÁSKOU VZHŮRU

6. - 7. JULIETA 

9. ŠPEKOUN 

Letní kino - Vodranty Promítáme za každého počasí od 10. do 14. srpna od 
21 hodin, za jednotné vstupné 80 Kč za vstupenku...

10. TEORIE TYGRA

11. RODINNÝ FILM

12. ŘACHANDA 

13. JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK

 Třicet let poté, co diváky uchvátil původní film, se 
Krotitelé duchů vracejí, aby se ve zcela nové podobě představili současné di-
vácké generaci. Režisér Paul Feig kombinuje známé prvky boje s nadpřirozený-
mi bytostmi, díky kterým byla původní filmová série tak oblíbená, s novým he-
reckým týmem, složeným z těch nejlepších komediálních herců současnosti. 
Připravte se na letní podívanou, během které společně zachrání svět! Česká 
verze. Mládeži přístupno. Vstupné: 140 Kč. V úterý a ve středu promítáme od 
20, ve čtvrtek od 17.30 hodin.

 Diane (Virginie Efira) právě prošla nešťastným manžel-
stvím a nepříjemným rozvodem, ale je opět připravena najít muže svých snů. 
Existuje však něco takového jako náhoda anebo osud? Asi ne! Jednoho večera 
Diane zazvoní domácí telefon a ona přijme hovor od jistého Alexandra (Jean 
Dujardin), tajemného muže, který našel její mobil. Alexandr je zdvořilý, šar-
mantní a vtipný jako i bohatý. Již během telefonního hovoru mezi nimi přeskočí 
jiskra a téměř okamžitě si dohodnou rande. Diane podlehla kouzlu Alexande-
rova hlasu a sní o tom, jak asi vypadá ve skutečnosti. Jak už to ale bývá, předsta-
vy jsou někdy lepší než skutečnost a jejich setkání nedopadne úplně podle Dia-
niných očekávání. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 
20 hodin.

Julieta žije sama se svou dcerou Antíou poté, co do jejich šťastné-
ho života krutě zasáhl osud. Po smrti Julietina manžela Xoana, Antíina otce, 
prožívají nejhorší období. Obě trpí, Julieta se uzavře do sebe a jejich tichá bo-
lest je postupem času odcizuje. Když je Antíe osmnáct let, opustí svou matku 
bez jediného slova vysvětlení. Julieta ji více než 12 let zoufale hledá všemi mož-
nými způsoby. Během té dlouhé doby zjišťuje, jak málo svou dceru zná. Až ná-
hodné setkání s Antíou dává matce šanci pokusit se ji získat zpět. Osamělá a 
zlomená Julieta se rozhodne konfrontovat svůj život a říct dceři pravdu o osu-
dových událostech, které jejich životy rozdělily. Mládeži přístupno. Vstupné: 
110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Hořká komedie o klukovi, který hledá mužský vzor. A způsob, jak 
zapadnout, i když mu pěkných pár kilo přebývá. Kevinovi je dvanáct, vyrůstá s 
matkou a dvěma sestrami. Váží 101 kilo. Aquagymnastika nezabírá. Nezabírají 
ani setkání s vrstevnicí Alicí, která se ze všeho nejvíc touží zabít. A když se od 
Kevina odvrátí i jediný přítel Moukoumbi, zdá se, že jeho život bude už jen plný 
ústrků a posměšků. Pak se ale objeví mužský vzor. Výrostek Patrick pracuje v 
bezpečnostní agentuře, má ostrého psa a spoustu historek o tom, jak sloužil u 
speciálních jednotek. A i když Kevinovi neřekne jinak než Špekoun, alespoň z 
něj hodlá vychovat elitního vojáka. Vyhraje Kevin válku se samotou a obezitou?
Mládeži přístupno. Vstupné: 90 Kč. Promítáme od 17.30 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 mys-
lela dobře: za manželství i svého muže obětavě převzala zodpovědnost, proto-
že muži toho nejsou schopni. Revolta starého pána rozkolísá zavedené pořádky 
i v rodinách jejich dětí. Mladí by si to rádi zařídili lépe, ale zničující rodinná stra-
tegie pomalé přeměny z tygrů na králíky má hluboce zapuštěné kořeny… Mlá-
deži přístupno. 

 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. 

Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se 
neživí vždycky úplně poctivě. Až když se trojice ocitne shodou okolností v kou-
zelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co je ne-
dokázali do té doby naučit sami lidé - že tak, jak se chováme k ostatním, tak se 
pak oni chovají k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrátí. Ale co by to bylo za pří-
běh, kdyby kromě ponaučení, zábavy a milých postav chyběla láska? A tak se 
stane, že kromě toho, že se princezna Markétka napraví, se také zamiluje do 
obyčejného Matěje... Mládeži přístupno. 

 Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti 
letech sami sebou. Jsou to nerozluční kamarádi s nevyčerpatelným smyslem 

pro humor i schopností sebeironie, i když už s lehkým nádechem skepse. Ken-
dy už má plné zuby reklam a jako buldok jde za svým snem o natočení celove-
černího filmu. Karas se rozhodl hýčkat své vysněné auto Blue dream již pouze 
virtuálně. Více ho zajímá pohledná učitelka Drábková. Štěpán dělá zástupce 
primáře v nemocnici, kde urputně válčí s neústupnou ředitelkou. Tou není ni-
kdo jiný než Vendulka Utěšitelka! Štěpánovou největší starostí je však jeho tři-
náctiletý syn Junior, kterého po smrti Aničky-Zrzečky vychovává sám. Tedy sa-
mozřejmě za vydatné pomoci strejdů Karase a Kendyho. Na lásku a psaní bás-
niček už Štěpán rozhodně nemá čas ani věk. Nebo ano? Mládeži přístupno. 

Hluboko v americké divočině zůstává lovec 
Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) sám, těžce zraněn a opuštěn mužem z jeho 
vlastní skupiny, proradným Johnem Fitzgeraldem (Tom Hardy). Jedinou zbraní 
mu je vlastní vůle. Díky ní Glass překoná nepřátelskou krajinu, brutální zimu a 
bojovné kmeny, to vše v neúnavné snaze přežít a pomstít se Fitzgeraldovi.
Mládeži do 15 let nepřístupno. 

V napínavém thrilleru Mělčiny se Nancy (Blake Lively) vydá-
vá osamoceně surfovat na odlehlé pláži. V průběhu surfování je napadena vel-
kým bílým žralokem a zůstane uvězněna na moři jen nedaleko od břehu. Ačko-
liv ji od přežití dělí pouhých 200 metrů, jejich překonání se ukáže být otázkou 
souboje dvou vůlí. Mládeži přístupno. Vstupné: 120 Kč. Promítáme od 20 ho-
din.

 Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na pokraji 
města. Sladký strašidelný život, v němž si Hugo hejkal, jeho paní Patricie a její 
matinka Žofie čarovaly, vodník Bubla se staral o dušičky a víla Jitřenka si tančila 
lehkonohé tanečky, změní vpád úředníka Patočky, který má na obecním úřadě 
ve správě evidenci budov. A jak zjistil, za dům už pěknou řádku let nikdo neplatí 
nájem a nikdo v něm ani oficiálně nechce bydlet, především proto, že tu straší. 
Přesto tu žije jakási šílená rodinka. Verdikt je nemilosrdný: zaplatit nebo se vy-
stěhovat! Čím však platit, když pan Hugo za hejkání nemá žádnou mzdu a paní 
Patricie míchá pouze lektvary, po nichž se může člověk proměnit ve zvíře či fil-
movou divu ale peníze nevyčaruje? Mládeži přístupno. Vstupné: 130, děti 110 
Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

 Pokračování slavné sci-fi série. Posádka 
lodi Enterprise bude čelit vůbec největší výzvě, která se před ní dosud objevila. 
Co na tom, že kapitán Pickard je mimořádně odvážný, a Spock všechno ví, když 
oba přišli o všechno…  Mládeži do 12 let nevhodné.  Vstupné: 140 Kč. V úterý a 
ve středu promítáme od 20, ve čtvrtek od 17.30 hodin.

 Co dělají chlupatí, pernatí nebo šupinatí 
domácí mazlíčci, když nejste doma? To se dozvíte v novém animovaném filmu 
od tvůrců filmu Já, padouch. Domácí mazlíčci tu budou páchat nejrůznější 
kousky. Kocour Koule uspořádá útok na ledničku plnou dobrot, andulka si pustí 
videohru a pes Leonard přeladí a uspořádá domácí technoparty. Jenom věrný 
Max bude čekat, až se panička vrátí. Česká verze. Mládeži přístupno. Vstupné: 
150, děti 130 Kč. Promítáme od 17.30 hodin.

 „Bratříček Kryl“ ukazuje  tragické osudy legendy dvou 
československých revolucí – 1968 a 1989. Dokument přibližuje spoustu nezná-
mých událostí ze života Karla Kryla a představí zajímavé archivy, které zatím 
nebyly širší veřejnosti známy. Texty jeho písní jsou dodnes aktuální – byl vizio-
nář, předvídal budoucnost, ale zároveň výborně reflektoval současnost. Věčný 
rebel…  Mládeži přístupno. Vstupné: 110 Kč. Promítáme od 20 hodin.

Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž jedi-
ným snem je zpívat. Bohužel její hudební nadání a hlas jsou jednoznačně pří-
šerné. Když se v roce 1944 rozhodne uspořádat svůj velkolepý koncert v Carne-
gie Hall, její přítel a manažer Hugh Grant, který ji láskyplně chránil před krutou 
pravdou o jejím talentu, nyní čelí obtížné výzvě. Mládeži přístupno. Vstupné: 
120 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

14. REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

15. - 16. MĚLČINY 

19. - 21. STRAŠIDLA

23. - 25. STAR TREK: DO NEZNÁMA 3D

26. - 28. TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 3D

30. BRATŘÍČEK KAREL

31. BOŽSKÁ FLORENCE 

KINO MILOŠE FORMANA 

Adresa: Jeníkovská 138, Čáslav
Telefon na pokladnu: 327 312 215

Internetové stránky: www.kulturacaslav.cz
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Prodám
formy na stud. skruže

a studnařskou techniku.
Tel.: 602 35 78 16

Jaroslav Samek
STUDNY 

- výkopy, vrtání a čištění
RADON 222 Rn 

- pro stavby a kolaudace
VYHLEDÁVÁNÍ VODY 

+ geopatogenních zón
Kancelář: Jaromírova 42/663, Praha 2

mobil: 602 35 78 16
Hraběšín - p. Čáslav

tel.: 327 377 281
e-mail: jarosamek@seznam.cz

Nabízíme k pronájmu prodejnu
o výměře cca 140 m2 

v ulici K. Čermáka 115/19 

v Čáslavi
(proti Otakarově baště)

Tel.: 728 281 884

Volejbal pro děti

Od září otevíráme v Čáslavi 

volejbal pro předškoláky 

a holky a kluky 

od 1. do 5. třídy ZŠ. 

Více informací na www.volejbalcaslav.cz 

nebo na tel. 775 709729.
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Vymáhání pohledávek
Rychle, důrazně a bez záloh

Tel.: 775 200 391
e-mail: profajnsro@seznam.cz
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Prázdniny 2016
V červenci a srpnu jsou turistické prázdniny. 

Těšíme se na Vás opět v září a přejeme krásné a klidné prožití léta.

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

FK Čáslav informuje

TURISTIKA FK ČÁSLAV

1. Jirny 67:40 79

2. ZÁPY 63:35 78

3. VIKTORIA ŽIŽKOV 83:31 76

4. Loko VLTAVÍN 78:37 74

5. Chrudim 78:34 73

6. Domažlice 64:48 66

7. Dobrovice 72:54 60

8. Písek 50:43 59

9. Králův Dvůr 49:45 55

10. Převýšov 58:48 51

11. Tachov 59:58 49

12. Štěchovice 39:45 47

13. Benešov 46:62 46

14. Táborsko B 45:71 45

15. Kolín 43:53 44

16. Benátky nad Jizerou 42:63 42

17. Čáslav 26:87 20

18. Most 27:74 18

19. Brozany 24:83 14

Fotbalový svět a stejně tak fotbalový klub v Čáslavi na přelomu června a červen-
ce uzavírá sezonu 2015/2016. Čáslavský tým mužů se umístil na sedmnáctém a 
tudíž sestupovém místě ČFL. V divizní soutěži ho povede nový tandem trenérů 
Antoš a Truksa, na post sportovního manažera ze Suchdola přichází Vladimír 
Střihavka a nově vznikající kádr se poprvé sejde už na začátku července k zahá-
jení letní přípravy. Čáslavská juniorka po umístění ve středu tabulky I.B třídy 
setrvá i nadále v této soutěži, přičemž do nové sezony si s sebou ponese co mož-
ná nejvyšší ambice.  

Ženy se ve II. lize umístily na vynikajícím druhém místě a dokonce jim byl 
nabídnut postup do soutěže nejvyšší, který musely z důvodu nedostatečného 
počtu dívčích týmů, bohužel, odmítnout. FK Čáslav se opět i pro další sezonu 
stal držitelem licence Sportovního střediska mládeže. Čtyři žákovské týmy se 
tak i v sezoně 2016/2017 budou prosazovat v nejvyšší žákovské soutěži, v České 
lize žáků. Velkým úspěchem je Česká liga dorostu, která se nově v případě naše-
ho klubu týká mladších dorosteneckých týmů U16 a U17.

A tým - ČFL - 2015/2016

tým skóre body


