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usnesením č. 416/2015

usnesením č. 429/2015
usnesením č. 417/2015

usnesením č. 430/2015

usnesením č. 418/2015

usnesením č. 431/2015
usnesením č. 419/2015

usnesením č. 432/2015

vzala na vědomí

usnesením č. 420/2015 1)
usnesením č. 433/2015
usnesením č. 434/2015

2)
usnesením č. 435/2015

usnesením č. 436/2015
usnesením č. 421/2015

usnesením č. 422/2015 1)
2)

usnesením č. 423/2015

usnesením č. 424/2015

usnesením č. 425/2015

usnesením č. 426/2015

usnesením č. 427/2015

usnesením č. 428/2015

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout pozemku p.č. 211/6 zapsaného pro obec a katastrální území Čáslav u Katastrál-
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnese- ního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálním pracovišti Kutná Hora na LV 
ním schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015. Rekapitulace: upravené příjmy 10001 žadatelce paní I.K., bytem Čáslav, z důvodu uvedeného v důvodové 
250.593,09 tis. Kč, upravené výdaje 254.644,42 tis. Kč, financování plus zprávě. 
4.051,33 tis. Kč.  zrušila své usnesení č. 297/2015 ze dne 24. 7. 2015 a 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout navrhuje Zastupitelstvu města Čáslav přijmout usnesení tohoto znění: Zastupi-
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnese- telstvo města Čáslav svým usnesením ruší své usnesení č. 58/2015 ze dne 14. 9. 
ním deleguje svou pravomoc schvalovat rozpočtová opatření [ § 84 odst. 2 2015 a schvaluje sepsání souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva 
písm. B) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ] v pro ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových k pozemkům st. p. 
období od posledního zasedání Zastupitelstva města Čáslavi v roce 2015 do č. 2162/1 a st. p. č. 2162/2 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
konce kalendářního roku 2015, tj. v období od 15. 12. 2015 do 31. 12. 2015 kraj, katastrální pracoviště Kutná Hora na LV 10001 pro obec a katastrální 
včetně, na Radu města Čáslavi. Rozpočtová opatření uskutečněná v tomto území Čáslav. 
období dá Rada města Čáslavi na vědomí Zastupitelstvu města Čáslavi na jeho  dala, dle § 33, odst. 6, zákona č. 111/2006 Sb., o 
přvním zasedání v roce 2016. pomoci v hmotné, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k ubytování osobám 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout uvedených v důvodové zprávě, které požádaly o ubytování v ubytovacím 
následující usnesení: Zastupitelstvo města Čáslavi  svým usnesením schvaluje zařízení – ubytovna Bílý kůň. 
rozpočet města Čáslavi na rok 2016 podle předloženého návrhu.  schválila akci pro veřejnost pořádanou střediskem 

 doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout Junák Čáslav dne 23. 12. 2015 pod názvem „ Betlémské světlo", dle předložené 
usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením: č./2015 žádosti. 
1) deleguje pro rok 2016 zástupce města na valné hromady společnosti MVE  schvaluje čerpání fondu odměn Základní umělecké 
PLUS, s.r.o. se sídlem Hejdof 1666, Čáslav pana Ing. Jaromíra Strnada; č./2015 školy J. L. Dusíka Čáslav, Jeníkovská 222, dle předložené žádosti. 
2) deleguje pro rok 2016 zástupce města na valné hromady společnosti VHS  celoroční plán činnosti DDM Čáslav a výroční zprávy škol, 
Vrchlice - Maleč, a. s. se sídlem v Kutné Hoře, Ku Ptáku 387, Kutná Hora pana školských zařízení a dalších organizací, které zřizuje nebo zakládá Město 
Ing. Jaromíra Vítka; č./2015 3) deleguje pro rok 2016 zástupce města na valné Čáslav: Mateřská škola Čáslav, Jahodová 1454, Základní škola Čáslav, Nám. J. 
hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. se sídlem Žižky z Trocnova 182, Základní škola Čáslav, Masarykova 357, Základní škola 
Žižkova ulice 832, Havlíčkův Brod pana Ing. Jaromíra Vítka Čáslav, Sadová 1756, Základní umělecká škola Čáslav, Jeníkovská 222, Dům dětí 

  schválila zadání dodatečných stavebních prací a mládeže Čáslav, Jeníkovská 222. 
stavby „ Nekrytá ledová plocha v Čáslavi" formou jednacího řízení bez uveřej-  schválila užití znaku města, dle předložené žádosti. 
nění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  schválila mimořádné odměny pro ředitele příspěvko-
(dále jen „ ZVZ"), a to postupem dle § 34 odst. 5 písm. b) ZVZ v rozsahu a z vých organizací města podle důvodové zprávy. Odměny budou vyplaceny v 
důvodu uvedených v příloze této důvodové zprávy a  Schvaluje uzavření nejbližším výplatním termínu z prostředků jednotlivých zařízení. 
dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. H 263/15/10109 ( poř. Č. 36/2015) ze dne 28.  schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
4. 2015 mezi Městem Čáslav a firmou Syner s.r.o., IČ 482 92 516, se sídlem 134/2015 mezi Městem Čáslav a firmou Strabag, a. s., na akci: „Oprava MK 
Liberec 4, Dr. Milady Horákové 580/7 na realizaci stavby „ Nekrytá ledová Jetelová – Travní v Čáslavi“. 
plocha v Čáslavi"  schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

 navrhla Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení 50/2015 mezi Městem Čáslav a firmou Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o., na 
tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje tyto termíny zasedání akci: „Oprava ulice Jiřího z Poděbrad a Aloise Jiráska v Čáslavi“. 
Zastupitelstva města v roce 2016: 1. 2. 2016, 11. 4. 2016, 20. 6. 2016, 12. 9. 
2016, 31. 10. 2016, 12. 12. 2016. 

 schválila  Provedení periodické inventarizace 
veškerého majetku ke dni 31. 12. 2015;  Složení ústřední inventarizační 
komise, dílčích inventarizačních a likvidačních komisí města 

 schválila nového člena sportovní komise Karla Mikeše, 
člena představenstva FK Čáslav, a. s. jako zástupce Fotbalového klubu Čáslav. 

 schválila dohodu o převodu práv a povinností vyplýva-
jících z Opční smlouvy k bytu č. 1 v domě čp. 1706 v Jeníkovské ulici v Čáslavi 
mezi V. Š. a S. Š. 

 vyslovila souhlas s uhrazením dlužného nájemného a 
penále paní P. T., bytem Čáslav ve splátkách, dle důvodové zprávy. 

 navrhla Zastupitelstvu města Čáslav přijmout usnesení 
tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje prodej 

2pozemku st.p.č. 178 o výměře 213 m , zapsaného u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, Katastrálním pracovišti Kutná Hora na listu vlastnictví č. 
10042 pro obec a katastrální území Žáky jednotlivým vlastníkům bytů v domě 
čp. 39 na st. p. č. 178 v k.ú. Žáky dle výše jejich podílu na společných částech na 
domě, zapsaných na LV 10110, za cenu dle znaleckého posudku tj. ve výši 
30.770,-- Kč + náklady na realizaci prodeje. 

 navrhla Zastupitelstvu města Čáslav přijmout usnesení 
tohoto znění: Zastupitelstvo města Čáslav svým usnesením schvaluje nabytí 

2 2pozemků p.č. 1728/1 o výměře 1039 m  a p. č. 2088/8 o výměře 169 m  oba v k. 
ú. Čáslav, zapsaných na LV 12501 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
katastrálním pracovišti Kutná Hora úplatným převodem od podílových spolu-
vlastníků paní S. H., bytem Horky, ve výši ideální jedné poloviny a pana Ing. L. 

2K., bytem Močovice ve výši ideální jedné poloviny, za cenu 500,-- Kč/m  + 
náklady na realizaci prodeje do vlastnictví Města Čáslav 

 neschválila záměr Města Čáslav na prodej části 

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení městské rady ze dne 23. 11. 2015 Městská rada | 
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Rádi bychom poděkovali Městskému úřadu Čáslav a Ing. Jakubovi Pavlíkovi z 
Čáslavské servisní s.r.o., za letošní vánoční výzdobu města. Při pohledu na ná-
městí, zahalené v nádherné sváteční atmosféře, se nám skutečně tají dech. Pro 
ten pocit, který nás hřeje u srdce, projíždíme náměstím, i když si trochu zajede-
me. Jistě to takto necítíme pouze my. Letošní ozdobení stromů, světel a radnice 
musí nadchnout většinu občanů i lidí z okolních obcí a měst. Doufáme a věří-
me, že v následujících letech bude po městě navozována atmosféra svátků kli-
du a míru podobně jako letos. Ještě jednou děkujeme a všem přejeme příjem-
né prožití vánočních svátků a mnoho zdraví do nového roku.                                 

                     Ludmila a Milan Kopřivovi

PODĚKOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ VÝZDOBU

Zastupitelstvo 
města Čáslavi

přeje 
všem jeho 

obyvatelům
mnoho zdraví, 

štěstí a úspěchů
v roce 2016



Čas běží skutečně neuvěřitelně rychle. Často se 
nám zdá, že se jednotlivé dny a události slévají do 
jednoho jen těžko dělitelného tvaru, vzniká jakási 
směs dojmů, vzpomínek a mysl jen velmi těžko 
rozlišuje časovou návaznost. Prožili jsme tu či onu Proč se to tedy nepodařilo dříve? V čem byl rok 
událost v tomto roce? V minulém? Ne, bylo to ještě 2015 tak výjimečný? 
dříve... A právě proto je třeba se alespoň jednou za 
čas zastavit, ohlédnout se za uplynulým obdobím a 
zrekapitulovat nedávné události. Před koncem 
roku 2015 jsme proto hovořili se starostou města, 
inženýrem Jaromírem Strnadem. 

V roce 2015 uplynul první rok mandátu tohoto Akcí, které proběhly v roce 2015 bylo jistě mno-
současného zastupitelstva. Jak byste první čtvrtinu ho - některé výraznější a viditelnější, jiné probíhaly 
nynějšího volebního období zhodnotil? trochu na okraji zájmu. Které části proměny města To jsou tedy ty „velké“ akce. Město ale nežije jen 

byste tedy vyzdvihl? novou výstavbou...

Všem těmto proměnám města jsme na strán-
kách Čáslavských novin věnovali poměrně hodně Podle Vašich předchozích slov se zdá, že vše pro-
prostoru. Mohl byste tedy již jen v krátkosti shrnout bíhalo bez problémů...
jejich průběh?

činnost čáslavské hasičské jednotky podpořit. Rád 
dnes konstatuji, že všechny tři dlouho plánované 
akce se podařily v roce 2015 nejen zahájit, ale prak-
ticky také dovést do úspěšného konce.“ 

„Jedná se o shodu hned několika příznivých mo-
mentů, kterou jsme se snažili naplno využít. Samo-
zřejmě prvotní podmínkou bylo naplnění rozpočtu 
města podle předpokladů, což se podařilo jednak 
díky samotnému hospodaření města a dále pak ta-

„V první řadě jsem velmi rád, že mohu v úvodu ké díky hospodářské situaci v naší zemi. Dalším z ar-
zhodnotit rok 2015 jako úspěšný. Hovořím nyní z gumentů, které hovořily pro zahájení prací, byly již 
pohledu člena vedení Čáslavi a jsem si vědom toho, dokončené minulé akce, jako je rekonstrukce a do-
že ne každý z místních obyvatel je se stavem města stavba Dusíkova divadla a mnohé další. Souběh mi-
stoprocentně spokojen. To by snad ani nebylo mož- nulých investičních akcí například s výstavbou ledo-
né. Vím ale, že stejně jako v minulých letech, i tento- vé plochy by zkrátka nebyl možný a právě rok 2015 
krát jsme se snažili udělat opravdu co největší díl se i po této stránce ukázal jako ideální pro realizaci 
práce, posunout kvalitu podmínek pro život v Čás- dlouho zamýšlených cílů. Vzhledem k uspokojivé-
lavi opět o hodný kus dále,“ řekl na úvod rozhovoru mu stavu rozpočtu města jsme si mohli dovolit za-
o uplynulém období starosta našeho města. hájit i práce, které byly odkládány právě z finanč-

ních důvodů a bez větších problémů je také dokon-
čit - a to navíc bez dotačních prostředků.  

„Pokaždé, když vstupujeme do nového volební-
ho období, setkáváme se s novými členy zastupitel-„Jak bylo řečeno, ne všechny akce jsou stejně Rozhodně ne. Péče o město se z největší části 
stva. Také v Čáslavi došlo v roce 2014 k určité jeho rozsáhlé a ne všechny probíhají v centru města, kam skládá z drobných každodenních činností, oprav a ú-
obměně, ačkoliv mnoho zastupitelů zůstalo ve své se soustředí největší pozornost většiny jeho prav jednotlivých jeho částí. V této souvislosti bych 
funkci z minulého období. Děkuji všem zvoleným obyvatel. Pokud bych ale měl hovořit o těch nejzá- rád připomněl například úpravu povrchu komuni-
představitelům města za opravdu konstruktivní pří-sadnějších akcích roku 2015 v našem městě, vybral kace v Jetelové ulici, které předcházelo zřízení kana-
stup k jeho řízení. Jsem přesvědčen, že kroky, které bych jak často diskutovanou a velmi sledovanou re- lizačního řadu pro obyvatele relativně nedávno po-
jsou na zasedáních schvalovány, nebývají kontro-konstrukci tanečního sálu hotelu Grand na Žižkově stavených rodinných domků v lokalitě u rybníku Ho-
verzní a jsou tedy akceptovatelné pro zástupce náměstí, tak i výstavbu prozatím nekryté ledové molka. Opravy se dočkala také ulice Jiřího z Podě-
všech volebních stran. Velmi si také vážím aktivního plochy na okraji sportovního areálu ve Vodrantech. brad a mnohé další. Byla dokončena oprava fasády 
přístupu zastupitelů, kteří se snaží případně vzni-Tyto dvě akce, společně s výstavbou nové hasičské kina Miloše Formana, zrealizována rozsáhlá výsad-
kající problémy řešit okamžitě. Pokud tedy někdo stanice ve Vrchovské ulici, dodávaly v roce 2015 ba nové zeleně. Jsem přesvědčen, že lidé, kteří vní-
nesouhlasí například s určitým bodem v materiálu, nejvýraznější rysy naší práci. mají i drobné změny, které se v jejich okolí dějí, ur-
který je rozesílán již před veřejným zasedáním a je k čitě vzpomenou i na mnoho dalších...
dispozici také na internetových stránkách města, 
může kdykoliv přijít a o daném tématu diskutujeme. 
Ze svého působení v Senátu vím, že ani dlouhé dis-Raději bych řekl, že vše dopadlo dobře. Určitě 
kuse na schůzích většinou nic neřeší. Jen málokdo a Společnou notou, která všechny tři zmiňované se ale žádná větší investiční akce neobejde bez vět-
málokdy dojde ke změně názoru na řešenou situaci stavby spojuje, je skutečnost, že šlo o realizaci plá- ších či menších problémů, které se objevují postup-
jen několik málo minut před hlasováním. Já neří-nů, na nichž město pracovalo dlouhá léta. Například ně v průběhu její realizace. Pokud bych hovořil na-
kám, že to není možné, ale také to není pravděpo-tak zvanou Kozlovu zahradu, kde dnes stojí již funk- příklad o rekonstrukci společenského sálu hotelu 
dobné. Proto raději vždy volíme systém průběžné ční první část zimního stadionu, tedy nekrytá ledo- Grand, až po zahájení oprav jsme zjistili, že systém 
komunikace. Jsem si vědom toho, že v některých ji-vá plocha, město od bývalého majitele vykoupilo již uchycení fasády je úplně jiný, než jsme se domnívali 
ných městech probíhají zasedání zastupitelstva ve v roce 2007 - právě za účelem výstavby tohoto spor- a museli jsme se vzniklé situaci přizpůsobit. Stejně 
velmi vzrušené atmosféře a jsou tedy „divácky za-toviště. Stejně tak plány na rekonstrukci hotelu tak bylo původně plánováno další využití parket, 
jímavější“, než je tomu v případě většinou klidného Grand se začaly připravovat v době, kdy celý objekt které dříve sloužily v přízemí sálu, a až při pokusu o 
průběhu schůze v Čáslavi. Věřte ale, že i tomuto za-přešel do majetku města, což proběhlo již před de- jejich rozebrání bylo zjištěno, že způsob jejich mi-
sedání předcházejí jednání a vysvětlování jednotli-seti lety. Trochu odlišnou stavbou je potom nově nulého lepení zkrátka neumožňuje šetrné vyjmutí. 
vých kroků. Věřím, že je tento systém přínosnější a vzniklá hasičská stanice. Zde samotnou výstavbu za- Jsou to drobnosti, které ale mohou výrazně ovlivnit 
také odpovědnější vůči obyvatelům města. jišťoval přímo Hasičský záchranný sbor, město se harmonogram či finanční náročnost prací. Naštěstí 

Rok 2015 je u konce, jeho působení je sečteno a však velkou měrou podílelo na umožnění výstavby se díky dobré spolupráci všech lidí, kteří se na akci 
podtrženo. Já doufám, že bude moci být v kronice ať již odkupem pozemku a jeho následným prode- podíleli, podařilo tyto problémy vyřešit. Výrazně 
zapsán jako úspěšný, jako rok, který přinesl městu jem za symbolickou cenu právě HZS, tak i zajištěním jednodušší byla práce na výstavbě uvedené ledové 
další rozvoj a jeho obyvatelům opětovné zlepšení vypracování projektové dokumentace. Protože pří- plochy, a to hlavně proto, že šlo o novou výstavbu 
podmínek pro bydlení, trávení volného času, sport, tomnost hasičské stanice ve městě chápeme jako doslova na zelené louce. V takovém případě může 
kulturu i vzdělávání. Ještě jednou děkuji každému, nesmírně důležitou součást zajištění bezpečí zdej- dojít k největším problémům při samotném zaklá-
kdo se na péči o naše město v roce 2015 jakýmkoliv ších občanů, snažilo se vedení města všemi možný- dání stavby, ale v tomto případě se nám taková si-
způsobem podílel.“                                                    mi prostředky výstavbu odpovídajících prostor pro tuace vyhnula. zn

2015

JAKÝ BYL ROK 2015 OČIMA STAROSTY MĚSTA?
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Vážení spoluobčané,
když jsem se zamyslel nad 
tím, s jakým vánočním a no-
voročním přáním bych se 
měl obrátit k vám Čáslava-
nům, napadlo mě, jak často 
se berou jako samozřejmost 
přání týkající se zdraví, po-
hody a štěstí. Nemluvě již o 
tom, s jakým úsměvem až 
posměchem byla přijímána 

vyjádření  dívek v různých soutěžích miss, která 
přicházela s přáním světového míru. Nebudu tedy 
originální, možná to bude znít jako banalita a klišé , 
ale myslím si, že nic významnějšího vám i sobě 
nemohu přát. Myslím, že bez těchto předpokladů  
se nedá nic budovat, tvořit a rozvíjet.

Rok působím ve funkci uvolněného místosta-
rosty města Čáslavi  a chci se podílet na tom, aby na-
še město vzkvétalo, rozvíjelo se, lidé k sobě měli blíž 
a dobře se jim tu žilo.  Jak se to daří, má právo po-
soudit každý sám. Přeji vám i sobě, abyste cítili stálý 
posun ve zlepšování životní úrovně v Čáslavi, abyste 
měli pocit, že služby, za něž město odpovídá, jsou na 
odpovídající úrovni, abyste na radnici nacházeli lidi 
vstřícné s pochopením pro vaše starosti a problémy.

 Do nadcházejícího ob-
dobí přeji všem Čáslavá-
kům, aby rok 2016 prožili v 
klidu a pohodě, aby se jim v 
našem městě opravdu dob-
ře a spokojeně žilo. 

Především pak přeji 
všem hodně a hodně tolik 
potřebného pevného zdra-
ví.

JUDr. Vlastislav Málek

JAKÝ BY MĚL BÝT ROK 2016 V NAŠEM MĚSTĚ? 

2016

Přeji všem spoluobča-
nům v novém roce hodně 
zdraví, štěstí, splněných přá-
ní a mnoho důvodů k rados-
ti. Svým kolegům přeji sílu a 
energii ke zdolávání všech ú-
kolů, které jsme si před-
sevzali, a aby všechny pro-
blémy a překážky byly malé a 
snadno řešitelné. Přeji nám 
všem, abychom k sobě byli 
slušnější a tolerantnější, 

abychom mohli říci: Ano, Čáslav je město, ve kte-
rém chci žít. Věřím, že rok 2016 bude pro nás všech-
ny rokem úspěšným.                      

 Mgr. Daniel Mikš

   Mgr. Daniel Mikš, člen rady města

JUDr. Vlastislav Málek, místostarosta města

 Mgr. Jaroslav Vostrovský, člen rady města

Městu Čáslav v roce 
2016 přeji, ať je plné života. 
Ať je městem, kde se bude-
me cítit bezpečně. Držím 
palce, aby se podařilo do-
končit velké projekty, které 
jsou již v běhu - další etapa 
rekonstrukce Grandu a zast-
řešení ledové plochy. 

Všem lidem pak hlavně 
pevné zdraví, ale i dostatek 

práce, která jim přinese uspokojení nejen finanční, 
ale i osobní naplnění. Samozřejmě co nejméně 
spěchu a stresu. 

Čas pro rodinu a své blízké, protože bez vzájem-
ného sdílení s těmi nejbližšími nám všem život pro-
teče mezi prsty. 

MUDr. Julie Provazníková

MUDr. Julie Provazníková, členka rady města

Ing. Jaromír Strnad, starosta města veškerém našem snažení může velmi pomoci. začneme všímat až v momentě, kdy by nebyly 
Jako starosta města se ale nemohu oprostit ani pečlivě vykonávány. Stejně jako v dobře udržova-Jaký by měl být podle mého 

od úvah nad budoucím vývojem našeho města v ném domově můžeme snadno přestat vnímat míru mínění rok 2016 v Čáslavi - a 
nadcházejícím roce. Jak jsme již mnohokrát připo- úsilí, které na péči o něj někdo denně vynakládá, i nejen v našem městě? Úspěšný. 
mněli, v roce 2015 byly zahájeny některé práce, při relativně bezproblémovém chodu běžných prací Velmi bych si přál, aby se v 
jejichž další etapa je plánována právě na rok 2016. ve městě můžeme brzy zapomenout, že se silnice příštím roce podařilo uskutečnit 
Jedná se tedy v první řadě o dostavbu zimního nespravují samy, osvětlení se také bez naší denno-pokud možno vše, co jsme si 
stadionu a další fázi úprav hotelu Grand na Žižkově denní iniciativy neopraví, trávníky nebudou udr-předsevzali - ať již každý z nás ve 
náměstí. U druhé z uvedených akcí přitom půjde o žovány a tak dále. Proto budeme i nadále usilovat o své rodině, ve městě, ale také v 
rekonstrukci části objektu, viditelnou z náměstí. to, aby obyvatelé našeho města nemuseli o tako-celém státě a vlastně i v rámci 
Oproti první etapě bude tedy průběh této jednodu- vých problémech často přemýšlet. Bude to pro nás mezinárodní politiky a vztahů, které jsou v součas-
šeji pozorovatelný a její výsledek přinese i novou znamenat, že svoji práci odvádíme dobře.  né době bohužel velmi ožehavým tématem, 
fasádu této v současné době již nepříliš vzhledné Abychom ale nehovořili jen o stavbách a in-ovlivňujícím svým způsobem životy každého z nás. 
budovy. Pokračovat bude svoji již definitivní částí vesticích. Samozřejmě bych našemu městu a hlav-Abychom mohli dosáhnou svých cílů, potřebu-
rekonstrukce areálu městské nemocnice. ně jeho obyvatelům přál, aby se nám zde společně jeme to nejdůležitější, tedy zdraví a v mnoha 

Mimo těchto pravděpodobně nejsledovaněj- dobře žilo. Abychom i v příštím roce měli dostatek situacích také štěstí. Proto bych rád každému popřál 
ších prací budeme i v příštím kalendářním roce ply- dobrých příležitostí k setkávání na kulturních a dostatek právě těchto dvou nezbytných součástí 
nule pokračovat v méně viditelných, avšak neméně společenských akcích, při sportovních utkáních i v života. Zdraví, tolik potřebné pro spokojený život, 
důležitých činnostech při údržbě města, komunika- době odpočinku. Aby si zde svoje běžné radosti zdraví, které umožní plány do budoucna a ještě 
cí, zeleně a tak dále. Jde o každodenní činnosti, mohli najít jak mladí, tak i ti, kteří již mají určité jednou zdraví, které je podmínkou jejich uskutečně-
kterých si - jak dobře známe ze svých domácností - životní zkušenosti. Přeji vše dobré v roce 2016!ní. Přeji také právě ono štěstí, které nám v životě i 

 Mgr. Jaroslav Vostrovský

 MUDr. Martin Novák, člen rady města

 MUDr. Josef Špaček, člen rady města

Do nadcházejícího roku 
přeji všem, každému z míst-
ních obyvatel, mnoho zdra-
ví, štěstí a tolik důležitého 
klidu. K tomu, abychom 
mohli žít podle svých před-
stav je třeba mít kolem sebe 
prostředí, které nám tuto 
možnost dává - a zajistit 
podmínky co nejvhodnější 
pro život v každém městě, 
což je úkolem jeho vedení. 

Proto si dovoluji popřát také městu mnoho 
úspěchů v příštím roce, kdy má dojít k jeho dalším 
proměnám. Věřím, že se podaří nejen zahájit, ale i 
dokončit vše, co je pro příštích dvanáct měsíců 
naplánováno a zdejší obyvatelé budou mít opět  
širší možnosti kulturního i sportovního vyžití a 
důvod ke spokojenosti.  

 MUDr. Josef Špaček

Jako lékař a ředitel zdejší 
městské nemocnice přeji 
každému z nás v první řadě 
zdraví, bez něhož se všechny 
naše plány ztrácejí. Přeji si - a 
tedy i všem občanům města - 
aby se v příštím roce podařilo 
zrealizovat další plánovanou 
etapu rekonstrukce areálu 
čáslavské nemocnice. Ta se 
má v příštím roce zaměřit 

hlavně na úpravu zpevněných komunikací a další 
konečné práce areálu, jako je dokončení oplocení a 
tak podobně. Jsem přesvědčen, že dobře fungující 
nemocnice je pro město a jeho obyvatele velmi dů-
ležitá, a proto se budeme i v roce 2016 snažit o její 
další rozvoj. 

Jako jeden z Čáslaváků pak přeji všem obyvate-
lům našeho města mnoho štěstí a úspěchů v životě, 
dobré rodinné zázemí a spokojenost, dobré nápady 
a odvahu k jejich realizaci.  

MUDr. Martin Novák

Ing. Jaromír Strnad
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Jednou z velmi závažných povinností městských 
zastupitelů je každoroční určení rozpočtu na 
následující období. Návrh principu hospodaření s 
městskými financemi, vypracovaný odborem 
financí městského úřadu, předkládá zastupitelům s 
doporučením rady města jeho starosta. V Čáslavi 
byl tento bod zařazen na program prosincového 
zasedání zastupitelstva, které se ale uskutečnilo až 
po uzávěrce tohoto vydání Čáslavských novin. Proto 
nyní přinášíme nástin návrhu tohoto rozpočtu, 
nikoliv definitivní podobu. Ta by se od uvedeného 
ale podle současných předpokladů neměla výrazně 
lišit. Případné změny budeme komentovat v dalším 
čísle ČN.  

Úvěr byl získán se smluvním úrokem 0,59% a poplatky), transfery ze státního rozpočtu v rámci 
bez jakýchkoli dalších nákladů (poplatky, provize, souhrnného dotačního vztahu (příspěvek na výkon 
odměny), což ve srovnání s úvěry přijatými v státní správy), příjmy z pronájmu a prodeje vlastní-
předchozích letech znamená úsporu na úrocích v ho majetku, příjmy z prodeje separovaného 
řádech statisíců korun. odpadu, příjmy z vybraných pokut a odvodů 

V příjmové části počítá navrhovaný rozpočet uložených v pravomoci města, prostředky získané 
města v porovnání se schváleným rozpočtem na rok správní činností ostatních orgánů státní správy. 
2015  s nárůstem o 2.013,80 tis. Kč, tj. o 1,05%. Celkem by měly v příštím roce příjmy města činit 

 Příjmy města z daní z příjmů a z DPH byly 193 408 500 korun.
stanoveny zejména s ohledem na výši těchto příjmů Každý rozpočet - ať již rodinný nebo právě ten 
za roky 2013, 2014 a za leden až říjen 2015, kdy platí městský - má ale dvě stránky. Mimo příjmů je třeba 
současná pravidla jejich přerozdělování. Přestože důkladně promyslet také plánované výdaje. 
jsou tyto příjmy v návrhu rozpočtu na rok 2016 Určité úpravy oproti minulým letům se dočká 
navýšeny o 7 milionů korun oproti roku 2015, jsou i například položka, zahrnující výdaje na místní 

„Návrh rozpočtu vychází z vývoje příjmů města nadále stanoveny s tří- až pětimilionovou rezervou, správu, dále také část rozpočtu, určená na pojištění 
Čáslavi za uplynulých deset měsíců roku 2015, z a to mimo jiné i proto, že od 1. 1. 2016 dojde dle majetku a rozpočet také počítá s výrazným navýše-
předpokladu vývoje hospodaření za celý rok 2015, z zákona k navýšení podílu obcí na daňových výno- ním příspěvků na sportovní, kulturní, společenskou 
návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016, z sech státu. a zájmovou činnost.
predikce vlády k daňovým příjmům obcí na rok Dalším příjmem městského rozpočtu jsou tak „Pokud bychom hovořili o investičních akcích, 
2016, z uzavřených smluvních vztahů a z dlouhodo- zvané neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, které jsou do návrhu rozpočtu na příští rok zahrnu-
bých závazků,“ uvádí doprovodná zpráva, kterou jejichž prostřednictvím jsou hrazeny náklady na ty, opět se bude jednat o pokračování rekonstrukce 
měli k dispozici jak zastupitelé, tak byla veřejně výkon státní správy, na které se Čáslav, jako obec s Grandu, dokončení výstavby zimního stadionu či 
přístupná na internetu i na úřední desce.  rozšířenou působností, podílí. „Výše tohoto pří- rekonstrukce komunikací v areálu městské nemoc-

spěvku se každoročně mění a je známa až po nice (tedy akce hrazené prostřednictvím schválené-
ho úvěru), ale také například statické zajištění 
budovy Dusíkova divadla, respektive jejího rohu na 
křižovatce Dusíkovy a Masarykovy ulice, kde by se 
měly náklady pro příští rok pohybovat kolem tří 
milionů korun,“ řekl k uvedenému tématu starosta 
města s tím, že péče o město ale nezahrnuje pouze 

 uvádí dále výstavbu a rekonstrukce. „Město samozřejmě 
zmiňovaný dokument. přispívá organizacím, které samo zřizuje, jako je 

mateřská škola (pro příští rok návrh rozpočtu počítá 
se sumou 4 953 000 Kč), základní školy (téměř deset 

„Schodek, neboli rozdíl mezi příjmy a výdaji, milionů korun jako příspěvek na provoz), dále pak 
kdy převyšují výdaje, vznikl pro příští rok právě základní umělecká škola nebo Městské muzeum a 
započtením úvěru ve výši padesáti milionů korun. V knihovna Čáslav (6 175 000 Kč),“ uvedl některé z 
minulých letech jsme do rozpočtu města zahrnovali navrhovaných částek inženýr Jaromír Strand. Určitá 

schválení státního rozpočtu. Konkrétní částku až skutečně čerpané částky v průběhu roku, částka - konkrétně 100 tisíc korun - je vyčleněna na 
sdělují krajské úřady obcím a městům až v průběhu tentokrát jsme se rozhodli pro jiný postup. Chtěl nezbytnou regulaci počtu holubů ve městě, dále je 
ledna či února následujícího roku. S ohledem na bych ale poznamenat, že se jedná prakticky pouze o třeba počítat s náklady na letní úpravu zelených 
zkušenosti z minulých let je pro rok 2016 do roz-hru čísel... tento úvěr, jak již bylo několikrát zdůraz- ploch či naopak na zimní údržbu. 
počtu prozatím navržena částka ve výši 18 milionů něno, rozpočet města rozhodně nezatíží nad „Není možné v krátkosti a jednoduše vysvětlit 
korun.“ úroveň, kterou Čáslav investuje do splátek půjček, všechny zákonitosti tvorby a řízení městského 

Zapomenout nelze ani na „nedaňové příjmy“, jež splácí v současné době. První splátka nově rozpočtu,“ konstatoval dále starosta města. „Chtěl 
tedy příjmy, plynoucí do městského rozpočtu schváleného úvěru bude z městské kasy vyplacena bych ale zdůraznit, že se jako vedení města vždy 
například z pronájmu bytů či jejich prodeje, příjmy z dokonce až na počátku roku 2017 - budeme tedy snažíme hospodařit zodpovědně jak s ohledem na 
nebytových prostor a tak dále. V přiložené tabulce mít dostatek času doplatit úvěry, které končí v roce současnou situaci, tak i s výhledem do budoucna. 
je potom v této části uvedena celková suma 31 546 2016. Finance, jimiž jsou doposud spláceny dobíha- Nejlépe snad tuto naši koncepci ilustruje soustavné 
500 Kč. „Vzhledem k tomu, že v roce 2015 jsme v jící úvěry pak budou moci posloužit na splátky snižování zadlužení města, jehož výše každým 
rozpočtu počítali s příjmy za prodej některých úvěru nového bez zbytečného zatěžování městské volebním obdobím klesá (i přes nyní schválené 
nemovitostí, které se však nepodařilo zrealizovat, kasy,“ popsal důvod tvorby schodkového rozpočtu přijetí úvěru). Pokud se město rozhodne využít k 
byly do kapitálových příjmů na rok 2016 zahrnuty pro rok 2016 starosta města, inženýr Jaromír financování investičních akcí úvěr, pak jsou sjedná-
pouze splátky za byty v ulicích Jeníkovská a Prokopa Strnad, který také poznamenal, že z uvedených vány pouze úvěry na dobu maximálně pěti let, tedy 
Holého a za řadové domy Na Skále připadající na rok principů vyplývá skutečnost, že městské rozpočty v tak, aby značnou část ´stihlo splatit´ještě právě 
2016. Pokud se v roce 2016 podaří prodej některé z následujících letech tedy opět budou (jak jsme působící zastupitelstvo a dluhy se pokud možno tak 
nemovitostí uskutečnit, budou tyto příjmy zahrnu-zvyklí) vyrovnané či dokonce přebytkové. Peníze říkaje nepřelévaly na další zvolené zastupitele. Ve 
ty do rozpočtu v průběhu roku 2016 formou získané prostřednictvím úvěru poslouží na druhou stejném trendu chceme samozřejmě pokračovat i v 
rozpočtových opatření až po jejich skutečném a třetí etapu rekonstrukce hotelu Grand, na dostav- roce 2016 a zároveň věřím, že se podaří uskutečnit 
obdržení,“ vysvětluje zpráva. Celkem se jedná o bu zimního stadionu a také na již nezbytné dokon- veškeré plány, které jsme si pro nadcházejících 
částku 2 817 000 Kččení úpravy areálu zdejší městské nemocnice. dvanáct měsíců stanovili. Jsou to plány pro celé 

Zjednodušeně a v krátkosti lze konstatovat, že v „Schodek tedy není tvořen za účelem navyšování město a pro každého z jeho obyvatel.“  
příjmové části rozpočtu jsou zahrnuty  výnosy daní provozních či režijních výdajů města, nýbrž výhrad-    
nebo podíly na nich podle zákona č. 243/2000 Sb., ně z titulu investic, které je třeba provést či dokon-  
příjmy z místních poplatků (poplatek ze psů a čit,“ uvádí dále vedoucí odboru financí městského 
podobně), odvody z loterií a výherních hracích úřadu ve zprávě, doprovázející následné tabulkové 
přístrojů, příjmy z vlastní správní činnosti (správní vyhotovení návrhu rozpočtu. 

„Rozpočet počítá s příjmy ve výši 193.408,50 tis. 
Kč, s výdaji ve výši 221.938,50 tis. Kč a je tedy 
navrhován jako schodkový s tím, že schodek bude 
uhrazen ze smluvně zabezpečeného úvěru, jehož 
přijetí bylo schváleno zastupitelstvem města na 
jeho zasedání dne 26. 10. 2015. Důvodem pro návrh 
schodkového rozpočtu je dokončení investičních 
akcí, které byly započaty v roce 2015,“

Po mnoha letech je pro rok 2016 rozpočet 
sestaven jako schodkový - co to tedy  znamená? 

ZASTUPITELSTVU MĚSTA BYL PŘEDLOŽEN NÁVRH 
ROZPOČTU NA ROK 2016

Schválený rozpočet města pro rok 2016 
je k dispozici na internetových stránkách města 

www.meucaslav.cz/obcan/mestsky-urad/
rozpocet-mesta/    zn
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V závěru roku 2015 proběhla dosadba dřevin, která 
završila úpravu zeleně v daném roce. Péče o životní 
prostředí v Čáslavi, se kterou se pojí pozornost 
směřovaná k revitalizaci zeleně, je na odboru správy 
majetku města a odboru životního prostředí, 
jednou z hlavních záležitostí, které zaměstnance 
úřadu zaměstnávají, a v roce 2016 tomu nebude 
jinak. Ale nepředbíhejme a pojďme se podívat jaké 
dřeviny od přelomu listopadu a prosince zdobí ulice 
města.

uvedených dřevin činily přes čtyři tisíce korun. Dále 
šest tújí odrůdy Smaragd, mezi jejíž přednosti patří 
tvar, barva a zdraví, roste v lokalitě Koželuhy. Cena 
pořízení a vysazení tújí přišla na více než 9 000 
korun. 

Jeden habr nakonec doplnil řadu lemující 
chodník u parkoviště ve spodní části Náměstí Jana 
Žižky z Trocnova. Náklady se vyšplhaly  k téměř 6 
000 korun. Celková dosadba tedy vyšla na částku 
okolo 19 000 korun.                                                      

V oblasti sídliště v Jeníkovské ulici, 
známé také jako „Kreml”, byly 
nedávno vysázené stromy a keře, 
doplněny o jedenáct středně až 
bujně rostoucích kuželovitých tújí 
odrůdy Brabant rostoucích do 
výšky 3,5 - 4,5 metrů. U kruhového 
objezdu u obchodního domu Lidl 
bylo vysázeno 10 kusů drobného, 
opadavého, široce rozložitého 
keře, v letním období s jasně 
žlutými květy - mochny křovité.
 Dva pomalu rostoucí keře s náz-
vem ptačí zob nyní stojí také u 
bývalého pivovaru. Celkové nákla-
dy na zmiňovanou dosadbu výše 

JN 

DOSADBA DŘEVIN V ČÁSLAVSKÝCH ULICÍCH 

Střední odborné učiliště Čáslav na Žižkově náměstí 
27. listopadu otevřelo své dveře zájemcům o učební 
obory, nabízené touto školou s dlouholetou tradicí. 
Žáci pod vedením učitelů teorie i odborného výcvi-
ku po celé budově prezentovali jak přípravu výrob-
ků, tak i samotné hotové produkty, které jsou speci-
fické pro jednotlivé obory. 

Pro mladé lidi je důležité bezprostřední setkání 
s danou prací, protože se mohou snáze rozhodnout 
o své budoucí profesní dráze. Uchazeči si mohli vy-
zkoušet mnoho z pracovních činností, aby měli před-
stavu, co každé řemeslo obnáší.

Škola, kterou dnes navštěvuje okolo 280 žáků, 
nabízí kromě dvouletého nástavbového studia obo-

Například dívky z oboru zahradník v tomto předvá- ru Podnikání, zakončeného maturitní zkouškou, 
nočním čase předvedly zhotovení adventních věn- dalších deset oborů vzdělání. Konkrétně se jedná o 
ců, budoucí číšníci míchali osvěžující nápoje a řezní- tříleté obory Zahradník, Cukrář, Kuchař-číšník, Řez-
ci prezentovali labužníkům své výrobky – klobásy, ník-uzenář, Prodavač, Klempíř, Opravář zeměděl-
sekanou a tlačenku. Mlsné jazýčky také potěšila ských strojů, Opravářské práce, Zahradnické práce a  
prezentace cukrářek, které nabídly různé druhy cuk- Stravovací a ubytovací služby. 
roví nebo předvedly zdobení perníčků. Zájemci měli „V současnosti je největší zájem o cukráře. Vel-
možnost vyzkoušet si na modelech zdobení dortů. mi vyhledávaný je také obor Opravář zemědělských 

strojů, což je mimo jiné da-
né tím, že žáci během stu-
dia získají zdarma řidičský 
průkaz skupiny B, T, C, 
oprávnění ke svařování a 
také každý měsíc stipendi-
um. Toto stipendium do-
stávají také řezníci zahrad-
níci, opravářské a zahrad-
nické práce. Naopak méně 
je prodavačů a v posled-
ních letech také ubývá ku-
chařů”, pohovořil o oblíbe-
nosti oborů vzdělání zá-
stupce ředitelky školy inže-
nýr Josef Jirák.  

                                    JN

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA STŘEDNÍM ODBORNÉM 
UČILIŠTI ČÁSLAV

Každý rok u nás vzniká několik tisíc společností s 
ručením omezeným. Společnost s ručením omeze-
ným je tak, vedle způsobu podnikání jako osoba 
samostatně výdělečně činná, nejrozšířenější 
českou formou podnikání. 
Hlavní výhodou této formy podnikání je omezené 
ručení společníků za závazky společnosti. Naopak 
hlavní nevýhodou je ve srovnání s podnikáním jako 
osoba samostatně výdělečně činná finanční 
náročnost procesu zřízení společnosti skládající se 
převážně z odměny notáře za sepsání společenské 
smlouvy, poplatku za ohlášení živnosti, soudního 
poplatku za návrh na zápis do obchodního rejstříku 
a další poplatků. Tyto startovní náklady činí mini-
málně 13.000,-Kč, přičemž k této sumě je nutno 
připočíst v případě využití právních služeb i odmě-
nu advokáta. Společnost s ručením omezeným lze 
založit se základním kapitálem ve výši několika 
korun. V praxi je nicméně dávána přednost vyšším 
vkladům, a to zejména z důvodu vyšší kredibility a 
zřizovacích nákladů, jež činí několik tisíc Korun 
českých. Drobnou nevýhodou je rovněž administra-
tivně náročnější chod společnosti spojený přede-
vším s povinností vést účetnictví v plném rozsahu, 
plnit povinnosti na úseku obchodního rejstříku a 
nutností konat pravidelné valné hromady.

Zatímco živnostenský list lze získat během pár 
hodin, proces zřízení společnosti trvá v praxi 
několik týdnů. Podstatnou část této doby zaberou 
lhůty, které mají jednotlivé státní orgány na to, aby 
se vyjádřily anebo vydaly zákonem předvídaná 
rozhodnutí a potvrzení.

Samozřejmě lze i na začátku koupit již existující 
společnost, čímž se proces získání vlastní společ-
nosti s ručením omezeným urychlí. Nicméně v 
tomto případě je vhodné si důkladně prověřit stav 
této společnosti a rovněž i si prohlédnout její účetní 
knihy.

S ohledem na skutečnost, že podnikání by mělo 
být budováno na řádných základech, doporučuje-
me Vám na začátku, než začnete společnost s 
ručeným omezeným zakládat anebo do ní vstoupí-
te, se poradit s odborníky, kteří Vám pomohou s 
právními formalitami a upozorní Vás na praktická 
úskalí, a tím Vám v budoucnu ušetří mnohé zbyteč-
né výdaje a starosti.

Připravili:  čech/partners, advokátní kancelář 
pobočka Čáslav

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

SPOLEČNOST S RUČENÍM 
OMEZENÝM  JAKO FORMA 
PODNIKÁNÍ

ČÁSLAVSKÉ NOVINY ZDARMA DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI VE MĚSTĚ
Od lednového vydání ročníku 2016 budou Čáslavské noviny z rozhodnutí bude třeba uhradit poštovné ve výši 165 Kč za rok (15 Kč za jedno vydání). 
vedení města distribuovány zdarma do každé domácnosti ve městě. Pro Podrobnější informace je možné získat na tel. čísle 327 300 228 nebo 
čtenáře, kteří si v minulosti ČN předpláceli, tak tato nutnost odpadá. prostřednictvím e-mailu: noviny@meucaslav.cz, případně přímo v redakci na 
Mimočáslavští zájemci o Čáslavské noviny nově nebudou platit předplatné, ale adrese Žižkovo nám. 1 (budova radnice), Čáslav. 
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Může se stát i Vám! INFORMACE PRO OBČANY 
ČESKÉ REPUBLIKY 

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na 
adrese sídla ohlašovny? 

 Pan K. má evidovánu adresu místa trvalého 
pobytu na adrese sídla ohlašovny, fakticky však byd-

Vytvořilo Ministerstvo vnitra, odbor správních lí v bytě u přítelkyně. Často jezdí autem a při svých 
činností, 2015 cestách se občas dopustí přestupku. Postupně má v 

registru řidičů zapsáno 12 trestných bodů, o čemž je 
mu zasláno oznámení obecního úřadu obce s rozší-

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o řenou působností. Proti provedení záznamu mohl  
uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v podat námitky, ale poštovní zásilku si nepřevzal a v 
jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. důsledku fikce doručení začala běžet lhůta pro po-  Pan J., kterému byl po rozvodu zrušen údaj o 

Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s dání námitek, kterou pan K. promeškal. Obecní ú- adrese místa trvalého pobytu, a místem nového 
poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou řad obce s rozšířenou působností následně uložil trvalého pobytu se stala adresa sídla ohlašovny, 
po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fik- rozhodnutím panu K. sankci spočívající v zákazu ří- ukončil před třemi lety svou podnikatelskou 
ce doručení; desátým dnem se považuje písemnost zení motorových vozidel, přičemž rozhodnutí bylo činnost. Z podnikání mu zůstal dluh na zdravotním 
za doručenou. rovněž doručeno fikcí. Do 5 dnů od nabytí právní pojištění ve výši 20 000 Kč. Tento závazek nehradil. 

Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost na- moci rozhodnutí byl pan K. povinen odevzdat řidič- Po třech letech, kdy nekomunikoval a nepřebíral 
bude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Ne- ské oprávnění, tuto povinnost nesplnil a spáchal tím poštu, protože dojížděl za prací a na dluh zapomněl, 
vyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že přestupek, za který mu byla uložena pokuta 10 000 začal dlužnou částku vymáhat exekutor. Dlužná 
po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože s tím Kč. O sankci se pan K. dozvěděl při namátkové kon- částka se vyšplhala až na 50 000 Kč. Exekuce byla 
nebyl srozuměn. trole provedené Policií České republiky. Následně nařízena srážkami ze mzdy, rozhodnutí si pan J. 

 Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je může být obviněn z trestného činu maření výkonu nevyzvedl a na základě fikce doručení nabylo 
možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poško- úředního rozhodnutí, za což mu hrozí trest odnětí rozhodnutí právní moci. O exekuci se pan J. 
dit takovýmto chováním pouze vlastní osobu. svobody až na dva roky. dozvěděl následně až od svého zaměstnavatele. 

§

§

Od 1. 1. 2016 dochází ke zkvalitnění služby. 
K žádosti o zprostředkování kontaktu je možné při-
pojit důvod pro zprostředkování kontaktu, který 
bude současně s kontaktními údaji kontaktující o-
soby sdělen při zprostředkování kontaktu kontakto-
vanému. 

O zprostředkování kontaktu bude kontaktující 
osoba vždy vyrozuměna, tj. Ministerstvo vnitra sdě-
lí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly 
předány kontaktované osobě. 

V případě, že šetřením bude zjištěno, že kon-
taktovaná osoba zemřela, bude o této skutečnosti 
kontaktující srozuměn. Údaje o datu a místě úmrtí 
budou nadále sděleny pouze osobě blízké. 

Více informací naleznete na webových strán-
kách Ministerstva vnitra. 

 ŽÁDÁTE O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU? NĚKTERÉ ZMĚNY, SPOJENÉ S NOVELOU ZÁKONA 
O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH, ÚČINNÉ OD 1. 1. 2016

Doba platnosti občanského průkazu občanů 
starších 70 let

Převzetí vyhotoveného občanského průkazu na 
kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou 
působností

Vydání občanského průkazu po dovršení 15 let 
věku občana

Občanské průkazy se občanům starším 70 let 
budou nově vydávat s platností na 35 let od data 
vydání dokladu. V případě změny některého údaje 
zapsaného v takovém občanském průkazu (např. 
údaj o místě trvalého pobytu) bude však přesto 
nutné občanský průkaz vyměnit. 

I nadále bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu zpoplatněno správním 
občanského průkazu na kterémkoliv obecním poplatkem 100 Kč. Tento správní poplatek bude 
úřadu obce s rozšířenou působností, přičemž vybírán při převzetí občanského průkazu. 
vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude 
ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u 
kterého občan požádal o vydání občanského Pokud má občan trvalý pobyt na území České 
průkazu. V případě, kdy občan při podání žádosti republiky a nemá občanský průkaz, je povinen 
sdělí, že si přeje převzít občanský průkaz se strojově požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději 
čitelnými údaji na jiném úřadu, bude převzetí však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.   

NĚKTERÉ ZMĚNY, SPOJENÉ S NOVELOU ZÁKONA 
O CESTOVNÍCH DOKLADECH, ÚČINNÉ OD 1. 1. 2016

Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat 
vyhotovený cestovní pas bude možné na kterémko- do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě do 6 
liv úřadu obce s rozšířenou pracovních dnů cestovní pas s 
působností. biometrickými údaji s platností na 10 

let, občanům mladším 15 let s dobou 
na 5 let. 

Vydávajícím úřadem uvede-
ným na dokladu bude ten obecní 
úřad obce s rozšířenou působ- V tomto případě bude možné 
ností, u kterého občan požádal o hotový doklad převzít pouze v místě 
vydání cestovního pasu. V podání žádosti. Správní poplatek za 
případě, kdy občan při podání vydání cestovního pasu s biometric-
žádosti sdělí, že si přeje převzít kými údaji ve lhůtě do 6 pracovních 
cestovní pas na jiném úřadu, dnů činí 4000 Kč, pro občany mladší 
bude převzetí cestovního pasu 15 let 2000 Kč. 
zpoplatněno správním poplat- Zároveň se zrušuje vydávání 
kem ve výši 100 Kč. tento správní cestovních pasů bez biometrických 
poplatek bude vybírán při údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s 
převzetí cestovního pasu.   dobou platnosti na 6 měsíců. 

Zastupitelstvo města Čáslavi vyhlásilo výběrové 
řízení pro zájemce o poskytnutí úvěru z Fondu 
rozvoje bydlení na rok 2016 a podmínky výběrové-
ho řízení pro zájemce o poskytnutí úvěru. 
Podmínky výběrového řízení:

Žádosti o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje 
bydlení přijímá Městský úřad Čáslav, odbor financí 
na závazném formuláři v období od 17. 12. 2015 do 
31. 1. 2016. 

V případě, že celková výše schválených úvěrů z 
žádosti, podaných do 31. 1. 2016 nedosáhne 
celkové částky, vyhrazené na poskytnutí úvěrů z 
FRB na rok 2016, je možné podávat žádosti o 
poskytnutí úvěru i v průběhu roku 2016. 

Formuláře, potřebné k podání žádosti budou 
po celé uvedené období dostupné na odboru 
financí u paní Lenky Šťastné a budou také připrave-
ny ke stažení na internetových stránkách města. 
Podrobnější informace lze získat na telefonním 
čísle 327 300 229.                                                        zn

PŮJČKY Z FONDU
ROZVOJE BYDLENÍ
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Jak co nejefektivněji zaujmout určitý počet děti, 
udržet jejich pozornost a něco je při tom naučit? 
Pravděpodobně jedna z nejsložitějších otázek, 
kterou si pokládají nejen čeští učitelé.  Na každý 
pád, obě strany to rozhodně nemají jednoduché. 
Na základních školách, kde výuka většinou probíhá 
v uzavřených třídách, to platí dvojnásobně. Zkrátka, 
třída tvořená z různě formujících se osobností, 
tíhnoucích každá k jiné linii, se ve stereotypních 
učebnách nemůže učit snadno. Naštěstí jsou 
tvořeny programy, které alespoň na pár dní v roce 
umožní školám vyslat své učitele s dětmi mimo 
budovu a dostat výuku do - obrazně i doslova 
řečeno -  jiného světla. Jezdí se na různé přednášky 
nebo jsou pořádány takzvané Školy v přírodě. Velmi 
přínosné jsou také výukové pobyty za hranicemi 
České republiky. V těchto případech nejde pouze o 
zdokonalení se v jazyku, ale také o poznání jiné 
kultury a odlišných zvyků. Přesvědčit se o tom 
mohla čáslavská ZŠ Masarykova, jejíž žáci v listopa-
du vycestovali do Anglie a Německa.

však dostalo až v druhé vlně poté, co 
pro velký zájem musely být uvolněny 
další finanční prostředky z Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Finanční rozpětí, o které školy mohly 
žádat, bylo 200 tisíc až 1 milion korun. 
„Žádali jsme o zhruba 600 000 korun,  
aby mohlo vyjet padesát žáků z 
osmých a devátých tříd. Vše se podaři-
lo, a tak jsme mohli vycestovat se 
čtyřiceti žáky do Anglie a s deseti do 
Německa. Jsme velmi rádi, že se nám 
tato možnost naskytla, a obě cesty se 
vyvedly”, upřesňuje zástupkyně 
ředitele ZŠ Masarykova paní Jana 
Vítková. 

Skupina angličtinářů strávila  dní. 
Z toho dva dny v Londýně a pět dní v bývalé rybář-
ské vesnici ve městě Hastings na jižním pobřeží 
Velké Británie. Pobyt měla rozdělen na dopolední 
část, ve které

Jazykové poznávací zájezdy byly uskutečněny na probíhala výuka, a část odpolední, která byla 
základě Výzvy 56 zaměřené na rozvoj výuky cizích vyhrazena převážně pro poznávání okolních 
jazyků. Výzva 56 byla v rámci Operačního programu památek. 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pod záštitou „Za týden jsme toho stihli skutečně mnoho. Děti 
Evropské unie, vydána 10. dubna 2015 a směřovala po hodinách se zkušenými lektory angličtiny, ve 
ke všem základním a středním školám mimo pražs- kterých bylo procvičováno například mluvené slovo, 
kých. Na projekt bylo vyhrazeno 800 milionů korun porozumění psanému textu nebo poslechům, 
s představou, že se dostane na většinu škol, které poznávaly spoustu zajímavých míst. V Londýně 
podají projektovou žádost. Na ZŠ Masarykova se jsme nemohli vynechat středověkou pevnost Tower 

of London, nejznámější londýnský most 
Tower Bridge, Buckinghamský palác, 
Parlament s věhlasným Big Benem, mořský 
svět Sea life Centre a další. V okolí Hastings to 
byla zřícenina prvního normandského hradu 
v Anglii Hastings Castle nebo malebné 
přímořské letovisko Eastbourne,” vzpomíná 
Jana Vítková. 

„Také naše parta se kromě zdokonalování se v v Anglii sedm
německém jazyce, dověděla mnohé o bohaté 
historii této republiky. Během dopoledních hodin 
jsme navštívili například 13 100 m² rozsáhlý 
Památník holocaustu připomínající vyvražďování  pod taktovkou anglických učitelů 
Židů, slavné muzeum s unikátními sbírkami Perga-
mon-Museum, 365 vysokou televizní věž s vyhlídko-
vou kopulí Berliner Fernsehtum, ruinu kostela 
Gedächtniskirche, který se stal protiválečným 
pomníkem, nebo muzeum Story of Berlin mapující 
dějiny města od jeho vzniku po současnost obsahu-
jící také interaktivní expozici moderních dějin 
města, která žáky zaujala nejvíce. 

Odpoledne probíhala výuka, které se žáci 
zhostili na výbornou a během volných chvil na 
hotelu museli, samozřejmě v němčině, řešit běžné 
problémy jako je zabouchnutí klíčů na pokoji a 
podobně, takže kurz byl i po této stránce skutečně 
intenzivní,” dodává Petra Freitagová. 

Celý projekt byl podpořen z Operačního 
programu vzdělávání pro konkurence schopnost, 
který je spolufinancován Evropským sociálním Ubytování v hostitelských 
fondem a státním rozpočtem České republiky.rodinách zajistilo, že děti musely používat 

              angličtinu skutečně celý den.
V německém Berlíně byla ZŠ Masarykova 

ubytována po dobu pěti dní v jednom z 
hotelů. Podle slov vyučující Mgr. Petry 
Freitagové, která s žáky do Berlína odcesto-
vala, se i tento zájezd vydařil na výbornou. 

   JN 
foto: archiv ZŠ Masarykova

ZŠ MASARYKOVA ABSOLVOVALA KURZY V ANGLII A NĚMECKU

Čáslavská střední zemědělská škola hostila na 
počátku listopadu dvoudenní zajímavý seminář, 
nazvaný Začínáme podnikat v zemědělství. Setkání 
s odborníky se zúčastnilo na šedesát zájemců.

boda z inspekčního odboru ÚKZUZ, paní Ludmila témata přednášek. 
Hejdánková ze Státního zemědělského intervenční- Vedení školy plánuje pořádání obdobných akcí i 
ho fondu a mnozí další,“ vyzdvihl ředitel školy. v dalším období, již nyní je například možné najít na 

Na programu setkání začínajících zemědělských jejích webových stránkách pozvánku na první roč-
podnikatelů s odborníky bylo například představení ník „Čáslavského včelařského vzdělávání“, které bu-
Celostátní sítě pro venkov, seznámení s veřejným de zahájeno již v lednu příštího roku.                     
registrem půdy LPIS, por-
tálem farmáře a další. V 

Pro tento krok nejsou potřebné pouze teoretické průběhu přednášek byl 
znalosti a praktické zkušenosti v oblasti rostlinné či věnován čas také v dnešní 
živočišné výroby, případně navazujících oborů, ale době tolik akcentovanému 
také z oblasti právní, velkou výhodou (ne-li v dnešní ekologickému zeměděl-
době přímo podmínkou) je pak mimo jiné i schop- ství, welfare v chovu zvířat 
nost orientace v prostředí dotační politiky a mnohé či již zmiňovaným možnos-
další... Právě v začátcích jakéhokoliv podnikání je tem dotační politiky a o-
proto třeba vyhledávat odbornou pomoc a radu - tázkám ekonomiky země-
například na čáslavské zemědělské škole. dělských podniků.  

„V rámci programu dvoudenního semináře vy- Mezi posluchači bylo 
stoupily skutečné kapacity svého oboru, za což jsme možné najít jak studenty 
opravdu velmi vděčni,“ zhodnotil průběh akce ředi- posledního ročníku zdejší 
tel školy, inženýr Jaromír Horníček.     střední zemědělské školy, 

„Ve dnech 2. a 3. prosince se před posluchače v tak ale i mnohé další zá-
aule naší školy postavil například koordinátor Celo- jemce, které do Čáslavi při-
státní sítě pro venkov pan Martin Benda, Josef Svo- lákala zejména zajímavá 

  zn

DVOUDENNÍ SEMINÁŘ
NA ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLE
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NOVÁ LEDOVÁ PLOCHA SLOUŽÍ VEŘEJNOSTI

Bruslení pro veřejnost

Nová čáslavská ledová plocha se pro veřejnost 
otevírá 19. 12. 2015 ve 13 hodin
Veřejné bruslení bude probíhat vždy 
v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin
v sobotu a v neděli od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin
Vstupné: děti do 6 let zdarma
                 děti od 6 do 15 let 10 Kč/vstup
                 ostatní 20 Kč/vstup 

Čáslavská ledová plochaČáslavská ledová plocha

17. 4. 2013

11. 8. 2015

9. 3. 2015

nové foto

Již před osmi lety zakoupilo město pozemek tak zva-
né Kozlovy zahrady na okraji sportovního areálu ve 
Vodrantech při silnici, vedoucí z města směrem k 
Hejdofu. Záměr byl v té době jasný - jednalo se o 
místo, kde měl zanedlouho vyrůst zimní stadion, te-
dy sportoviště, které v našem městě chybělo. Fi-
nanční náročnost takového díla však mnoho let za-
hájení stavby oddalovala - až do roku 2015, kdy bylo 
možné shodou několika příznivých okolností vý-
stavbu stadionu zahájit. Přesto ale byla celé akce 
rozdělena do dvou na sebe navazujících etap, z nichž 
první je v současné době již dokončena a veřejnosti 
od soboty 19. prosince slouží veřejnosti. 

„Zkrátka ale samozřejmě nepřijdou ani ostatní brus-
laři. Tak zvané veřejné bruslení bude probíhat vždy v 
úterý a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin a o víkendech v 
době mezi 10. a 12. hodinou dopoledne a poté také 
od 13 do 15 hodin. Vstupné je určeno v podstatě 
pouze v symbolické výši deseti korun pro děti a 
dvaceti korun pro dospělé,“ sdělila dále inženýrka 
Jana Hamplová, která je se zájmem organizací o 
využití zimního stadionu prozatím spokojena. 
„Můžeme říci, že doba od rána až právě do tří hodin, 
kdy bude zahajováno veřejné bruslení, je ledová 
plocha zarezervována pro školní aktivity, což je roz-
hodně velmi dobře,“ připomněla jednatelka Čáslav-

„Provozní doba umělé ledové plochy bude rozděle- ské servisní společnosti s dovětkem, že taková mož-
na na čas, vymezený pro bruslení místních škol, pří- nost výrazně zpestří hodiny tělesné výchovy.
padně organizovaných skupin, které se již k rezerva- Jak již bylo několikrát připomenuto, současný 
ci konkrétních časových úseků přihlásily,“ přiblížila stav, který již ale umožňuje využívání ledové plochy 
organizaci provozu nového čáslavského zimního v této sezóně, není konečnou podobou čáslavského 
sportoviště inženýrka Jana Hamplová, jednatelka zimního stadionu. Ihned po ukončení jeho zimního 
společnosti Čáslavská servisní, s.r.o., která bude sta- provozu se nekrytá ledová plocha začne proměňo-
dion provozovat. vat se skutečný krytý zimní stadion s veškerým po-

třebným zázemím jak pro sportovce, 
tak i pro obsluhu objektu. Uvedená 
druhá fáze výstavby stadionu včetně 
úpravy jeho okolí by potom měla být 
dokončena ještě před zahájením 
příští „ledové“ sezóny, tedy přibližně 
za rok. I tato etapa výstavby však již 
zajistí vhodné podmínky pro bruslení 
i v době, kdy není možné využívat pří-
rodní ledové plochy na čáslavských 
rybnících. Je tedy nejvyšší čas najít a 
nabrousit brusle a vyrazit (třeba o 
vánočních svátcích) vyzkoušet nové 
čáslavské sportoviště. Vedení města 
věří, že jeho obyvatelé tuto novou 
možnost přivítají.                              zn

10. 12. 2015

Otevřeno bude i 24., 25. a 26. 12. 2015 a 1. 1. 2016 od 13 do 15 hod. (31. 12. 2015 zavřeno)
Kontakt: p. Grád: 731 820 052, Ing. Hamplová 723 744 326 
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Na co se KARETTA BOHEMIA specializuje?

Ke koňské stomatologii toho k povídání zřejmě 
moc nebude, ale můžete nám blíže přiblížit chiro-
praxi a fyzioterapii obecně? Funguje u Vás klasická ordinace?  

Jak jste se dostala k této profesi? 

Pracujete s pacienty pouze z blízkého okolí?

Pořádáte také kurzy a semináře pro vzdělávání 
veřejnosti. Můžete zmínit ty nejzásadnější, které 
buď proběhly, nebo jsou teprve plánovány pro ná-
sledující období? Co pro Vás znamená práce se zvířaty?

Děkujeme za příjemné povídání

kteří si začínají uvědomovat nutnost zvýšené péče o 
Naše zaměření můžeme rozdělit do třech bodů. pohybový aparát jejich zvířat.

Je to koňská stomatologie, chiropraxe a rehabilita- Do této sféry spadá třeba metoda s názvem The 
ce, a klasická veterinární péče pro koně. Equine Touch při níž dochází působením na svalo-

Koňskou stomatologií se zabývá můj manžel vou povázku k lepšímu prokrvení tkání, uvolnění 
Adam Hlinovský, který je koňským zubařem a tento ztuhlých svalů a navození příjemné relaxace. Ačko-
obor vystudoval v USA (Midwest Equine Dental Aca- liv může působit velmi jemně, spouští v těle velkou 
demy). Já mám vystudovanou veterinární medicínu škálu reakcí.
na VFU v Brně a dále jsem si dodělala specializaci v Dále provádíme třeba kinesiotaping. Jedná se o 
zahraničí (Německo, Anglie) na chiropraxi a fyziote- aplikaci pružných pásek na tělo, které oddálí pokož-
rapii koní a psů.   ku od podkoží a tím usnadní průtok krve a lymfy. 

Používáme ji především pro zmírnění bolesti, zrych-
lení léčby otoku nebo prodloužení účinků masáže.

U koňské stomatologie bych ráda zmínila, že Je potřeba znovu zmínit, že mojí specializací je 
ošetření zubů by mělo být naprosto samozřejmou a chiropraxe, fyzioterapie a rehabilitace. Takže klasic-
běžnou součástí péče o koně stejně jako péče o ko- ká vyšetření, očkování nebo operace u běžných do-
pyta, očkování či odčervení. Rozhodně by ji majitelé mácích mazlíčků neprovádíme. Klasickou veterinár-
koní neměli brát na lehkou váhu. ní ordinaci s ordinačními hodinami, kterou si člověk 

Co se týká rehabilitací a fyzioterapie, tak ta je představí po vyslovení slova ,veterina', nemáme. budeme klást otázky, jak vypadá připouštěcí obdo-
praktikována především na zvířatech po operacích Menší ordinace, kterou jsme otevřeli 3. 10. 2015 ve bí, jaké jsou možnosti připouštění, na co dát pozor v 
nebo úrazech, která vyžadují, stejně jako u člověka, Filipově, slouží pouze pro chiropraxi a rehabilitace období gravidity a samozřejmě také při samotném 
speciální terapii pohybového ústrojí, aby nedošlo malých zvířat. Zde nás navštěvují pacienti po telefo- porodu.  
například ke zkrácení svalů či přetížení kloubů. Chi- nické domluvě. Klasickou veterinární péči děláme 
ropraktické ošetření z preventivních důvodů vyhle- pouze u koní, tedy v terénu, a tam poskytujeme Nebylo to tak jednoduché, jak se může zdát. Já 
dávají nejčastěji majitelé sportovních koní a psů, non-stop služby. jsem sice mezi zvířaty vyrůstala, ale dlouho jsem se 

chtěla stát právničkou nebo překladatelkou. Vše se 
Pokud se u koní jedná o akutní případ jako je zlomilo v okamžiku, kdy mého koně srazil automo-

například kolika nebo otevřené zranění jsme samo- bil. Náhle jsem se ocitla v situaci, kdy můj kůň stál 
zřejmě limitováni časem spojeným s cestou ke zra- na silnici a nechtěl se vůbec pohnout. Volala jsem 
něnému zvířeti. Ale v rámci preventivního vyšetře- snad deseti veterinářům a téměř od všech jsem se 
ní, ošetření zubů nebo rehabilitace jezdíme po celé dočkala laxního přístupu, otázek typu zda je skuteč-
České republice. ně potřeba, aby dorazili a nakonec kontaktu na dal-

šího doktora. Pomoci jsem se po delší době dočkala, 
ale právě bezmoc a vztek na lékaře spojený s tímto 
zážitkem mě přivedly k této profesi.

V polovině prosince jsme uspořádali Kurz první Prvně bych chtěla říci, že veterinář nepracuje až 
pomoci pro koně. Jednalo se o velmi důležitý kurz, tak úplně se zvířaty. Tady jde především o práci s 
který jsme pořádali s kolegyní MVDr. Kateřinou Mu- lidmi a to je pro mě někdy skutečně oříšek. Se zvířa-
sílkovou. Během našeho působení jsme zjistili, že ty problém není. Mnohdy na to narážím díky tomu, 
informovanost o tom, jak se správně starat o koně že majitelé často hledají pomoc ne za pět minut dva-
je na velmi špatné úrovni. Vzhledem k tomu, že pr- náct, ale pět minut po dvanácté a pak po nás chtějí 
votní informace o stavu zvířete se k nám od majitele zázraky. Podstatu této práce tedy vidím ve výchově 
dostane přes telefon, tak pro správné rozhodnutí, nynějších i budoucích majitelů zvířat, protože s kou-

jestli je právě ohlášený případ pí zvířete přichází řada nových povinností, o kterých 
urgentnější než ten, u kterého lidé leckdy nemají ani tušení. Je to vlastně docela 
právě jsem, potřebuji, aby mi pochopitelné, protože lidé často nedělají ani to, co 
majitel byl schopen alespoň tro- by měli dělat pro své vlastní zdraví.
chu přiblížit stav nemocného Ale zpět ke konceptu otázky. Já ani nerozlišuji co 
koně. Snažíme se tedy lidem uká- je pro mě práce a co koníček, protože doma máme 
zat, jak vypadá zdravý a jak ne- maštal, psy a další hospodářská zvířata, takže pracu-
mocný kůň. Chceme docílit toho, ji v pro mě přirozeném prostředí. Tato práce pro mě 
aby při úrazech dokázali lidé zví- znamená mnoho také třeba proto, že zvířata jsou 
řeti poskytnout první pomoc a pro mě upřímnější a bezelstnější stvoření než lidé. 
sdělit veterináři co se s ním děje. Když vás nakopne kůň, má k tomu nějaký důvod. 

V lednu budeme mít semi- Existují lidé, kteří vás nakopnou, i když k tomu dů-
nář o parazitech u koní, také vel- vod nemají. 
mi důležitý a často podceňovaný 
problém. V únoru proběhne se-
minář o reprodukci koní, takže si 

                                      www.karettabohemia.cz
       JN, foto: archiv Kamila Retta

KARETTA BOHEMIA - ZDRAVOTNÍ PÉČE NEJEN PRO KONĚ    
Již ve starověkém Egyptě lidé začínali domestikovat a ochočovat divoká zvířata, která byla chována pro maso, kůži nebo pomoc v zemědělství. Právě také tam 
hráli významnou roli kočky a psi, kteří dnes pro mnoho lidí znamenají nenahraditelného společníka.  Na rozdíl od dávných dob, kdy ochočení divokého zvířete 
muselo stát velké úsilí a také spousta trpělivosti, dnes pořízení domácího mazlíčka není tak složité. O něco složitější je však kvalitní péče o něj. Starat se o něj tak, 
aby nám přinášel radost co nejdéle. To platí nejen u menších domácích mazlíčků, ale také například u koní. 
Veterinářka Kamila Retta se snaží právě o to, aby majitelé zvířat nezapomínali na zdravotní prevenci a pokusili se němým tvářím porozumět trochu více. Kamila 
Retta založila společnost KARETTA BOHEMIA s.r.o. provozující činnost ve Filipově u Čáslavi, ve které se svým manželem, veterinárním technikem a koňským 
zubařem Adamem Hlinovským, pomáhá nemocným koním a řeší problémy s pohybovým aparátem malých i velkých zvířat. 
Veterinární lékařka si našla čas ve svém zaplněném kalendáři a odpověděla nám na pár otázek ohledně její profese.    
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ale bývalý starosta, pan inženýr Hamral, pořádání 
těchto slavností obnovil a já jsem přesvědčen, že je 
to velmi dobře. Ostatně členové Komise pro záleži-
tosti občanů, která v Čáslavi pracuje a na přípravě 
vítání dětí se podílí, organizují i další akce, jako jsou 
gratulace ke zlatým svatbám, významným životním 
jubileím a tak dále,“ sdělil svůj názor starosta města, 
inženýr Jaromír Strnad. „Práci nám v tomto směru 
poněkud ztěžuje výklad zákona na ochranu 
osobních údajů, který omezuje možnosti nahlížení 
do evidence obyvatel,“ konstatoval.

„Po svém nástupu do veřejné funkce ve městě - 
tehdy se jednalo o pozici místostarosty ve volebním 
období, kdy pozici starosty zastával inženýr Vladimír 
Hamral, jsem požádal o to, abych takové akce 
nemusel vést. Bylo to z určité obavy, ve vystupování 
před větší skupinou lidí v takovouto slavnostní chvíli 
jsem cítil velkou nervozitu. Dnes ale mohu říci, že 
právě vítání novorozených občánků města, svatby i 
další podobné události jsou tím nejpříjemnějším, 
co s sebou funkce starosty města nese,“ doplnil 
inženýr Strnad. 

V letošním roce proběhlo v obřadní síni 
historické budovy zdejšího městského úřadu 
celkem deset slavností, na které dostalo pozvánku 

vždy přibližně osmnáct dětí. V 
úvodu obřadu se již tradičně „Já osobně jsem velmi ráda, že 
se svým pásmem básniček a jsme se mohli s manželem a 
písniček představují děti z hlavně s malou vítání občánků 
místní mateřské školy a poté zúčastnit,“ zhodnotila tuto akci 
se již slova ujme starosta či jedna z mladých maminek, kte-
místostarosta města, aby v rá dostala pozvánku na listopa-
krátkém projevu přivítal děti a dovou slavnost.  „Musím se při-
popřál jim vše dobré do života. znat, že zpočátku se mi zdálo, že 
Součástí vítání je také podpis jde o akci, která probíhala zvláš-
rodičů do pamětní knihy. Na u-tě v minulé době. Když jsem ale 
pomínku obdrží děti drobné viděla, jak vše probíhá, je mi jas-
pozornosti a rodiče se mohou né, že podobná setkání mají 
těšit z fotografií. Slavnostní ví-svoje místo v kterékoliv době,“ 
tání občánků si často nene-konstatovala. 
chají ujít ani prarodiče malých Ostatně o tom, že se v Čás-
oslavenců. Věřme proto, že lavi rozhodně nejedná o tradici, 
rok 2016 přinese mnoho no-přežívající ze „setrvačnosti“, ale 
vých Čáslaváčků, které společ-o živou součást běžného dění ve 
ně přivítáme.                                městě, svědčí skutečně hojná 

účast pozvaných rodičů s jejich potomky. Lze kon-
statovat, že se vítání občánků většinou nezúčastní 
opravdu pouze ti, kteří se z nějakých důvodů dosta-
vit nemohou. A i v takových případech se mnohdy 
omluví a zúčastní se v následujícím termínu. 

„Je pravda - a přiznávám, že mě to mrzí - že se v 
devadesátých letech minulého století v mnoha 
městech slavnostní vítání nově narozených ob-
čánků rušila jako určité ́ přežitky´minulé doby. Také 
v Čáslavi byla tato tradice na několik let přerušena, 

zn

...
Vítáme Tě mezi námi

malý človíčku,
ať Tě zdobí v každé době

úsměv na líčku.

Ať Tě máma něžně hladí
vždycky když jdeš spát.

Ať si se svým hodným tátou
můžeš hezky hrát.

...

VÍTÁME NOVÝ ROK - VÍTÁME NOVÉ ŽIVOTY

Děti...Přicházejí na svět z lásky, aby pokračovaly v tom, co započaly generace před nimi - aby udržovaly 
tradice nebo naopak tvořily nové. Přicházejí na svět, aniž by tušily, stejně jako my ostatní, co je v životě 
čeká. Odkázané na péči svých rodičů, pro něž jsou tím největším štěstím a na dlouhá léta i náplní života... 
Novorozené děti vítá celá rodina. Zprávy o jejich příchodu během několika hodin naplní radostí mnoho 
dalších lidí. Každý se pak těší, až je přivítá na světě. V Čáslavi je navíc (jen s krátkou přestávkou) po 
desetiletí udržována tradice vítání nových občánků města. Rodiče, kteří k tomu dají souhlas při převzetí 
rodného listu svého dítěte na matrice, dostávají během několika týdnů domů pozvánku k účasti na malé 
slavnosti, jejímž prostřednictvím jsou jejich děti symbolicky přijímány do řad občanů města. 

Jak vnímají tuto tradici rodiče a jak vedení města? To jsou otázky, které jsme položili jak samotným 
účastníkům jednoho z vítání, tak i starostovi města, inženýru Jaromíru Strnadovi.    

 stránka 13 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 1/2016   



Mohli bychom se nejprve ohlédnout do historie 
čáslavského společenského sálu? 

Jaký byl potom další osud sálu po jeho zprovoz-
nění?

Proč nebyla celková rekonstrukce zahájena již 
dříve? 

tak zvané malé privatizace navrácen původnímu 
majiteli, který však uzavřel dlouhodobou nájemní 

„Určitě - myslím si, že je vhodné v tuto chvíli smlouvu s pronajímatelem, jenž uvedené prostory 
připomenout, že v tomto roce, jen před několika nevyužíval vždy v souladu s představami zdejších 
málo dny oslavil třicáté čtvrté výročí svého slav- obyvatel. Město se proto již 
nostního zprovoznění. Stalo se tak 11. listopadu delší dobu snažilo o získání 
roku 1981. Práce na jeho výstavbě, respektive celého hotelu do svého ma-
dostavbě hotelu Grand byly fakticky zahájeny v roce jetku, a to proto, aby bylo 
1978. Celý projekt vznikal v tak zvané akci Z, tedy za možné o objekt v centru 
účasti tehdejších obyvatel města, kteří se na města náležitě pečovat a 
výstavbě podíleli brigádnicky. Důvod byl přitom samozřejmě také z důvodu 
velmi jednoduchý a pochopitelný. V momentu možnosti pořádání odpoví-
zahájení výstavby byl ve městě jen jeden prostor, dajících společenských kul-
který svými rozměry vyhovoval pořádání společen- turních akcí,“ vysvětlil v krát-
ských akcí, a tím byla zdejší sokolovna. Jak ale kosti inženýr Strnad, který 
uvádějí dokumenty z dané doby, skloubit všechny zároveň v této souvislosti 
funkce tohoto sálu - tedy pořádání společenských a poděkoval jak současnému 
dalších hromadných akcí - s jeho primárním poslá- místostarostovi, doktoru 
ním jako místa, určeného pro sportovní vyžití, bylo Vlastislavu Málkovi, tak i 
více než problematické,“ konstatoval v úvodu všem zastupitelům města, 
starosta města, inženýr Jaromír Strnad. Mimocho- kteří v minulosti přijali 
dem určitě není bez zajímavosti, že počet výše rozhodnutí o odkupu hotelu 
zmiňovaných brigádnických hodin dosáhl v průbě- do vlastnictví města. „Byl to 
hu výstavby sálu skutečně neuvěřitelného počtu 45 tehdy krok správným směrem, což se ukazuje i v 
192. Pracovali zde středoškoláci stejně jako „četa současné době,“ doplnil starosta města.
důchodců“, jejíž podíl na úspěšném dokončení Od prvního jednání o možnosti získat Grand pro 
stavby je zmíněn i v pamětní knize města. Hodnota město uběhlo již plných deset let. Jednání nebyla 
díla byla v roce 1981 vyčíslena na 7,7 milionů korun, jednoduchá a problematická byla také stránka 
nutně investované náklady však díky brigádníkům zadlužení nemovitosti. Všechny problémy se však 
klesly na přibližnou částku 6,6 milionů.  podařilo postupně vyřešit a v momentě, kdy mohlo 

město rozhodovat o dalším osudu stavby. Byly 
 zahájeny přípravné práce, směřující k následným 

V prvních letech sál, stejně jako i další části částečným úpravám a postupně i k nyní již dokonče-
objektu hotelu Grand, provozoval národní podnik né rekonstrukci celého společenského sálu. 
Restaurace a jídelny. Po roce 1989 byl hotel v rámci   

další prozatím pouze připravované fáze proměny 
hotelu Grand. Zároveň město podávalo žádosti o 
poskytnutí dotačních prostředků z fondů Evropské 
unie, které by pomohly - či lépe řečeno umožnily - 

zamýšlenou proměnu zrealizovat. Kladné rozhod-
nutí přišlo až začátkem tohoto kalendářního roku, 
ovšem s podmínkou dokončení veškerých prací 
ješte v roce 2015,“ vysvětlil inženýr Strnad s tím, že 
rozhodnutí o skutečném zahájení akce bylo v tu 
chvíli samozřejmě doprovázeno mnoha neznámý-
mi. 

„V době, kdy bylo třeba urychleně rozhodnout o 
tom, zda dotaci přijmout a pustit se do rozsáhlé 
rekonstrukce, kterou bylo v takovém případě bylo 
nutné dokončit v rekordním termínu, jsme měli 
zpracovanou pouze dokumentaci pro stavební 
povolení, kterou bylo třeba ještě před zahájením 

„Na tuto otázku je velmi jednodu- vlastních prací dopracovat do úrovně prováděcí 
chá odpověď - z finančních důvodů. Již dokumentace. Zkrátka - nebylo to jednoduché 
jen odkup této budovy zasáhl do rozhodnutí a dnes již mohu konstatovat, že se 
městské kasy 9,6 miliony korun. Je odhodlání zastupitelů vyplatilo. Ještě jednou tedy 
pravdou, že se nejedná o cenu , kterou musím poděkovat jak právě městským zastupite-
by nebylo možné u tak rozsáhlého lům, tak i projektantovi, všem zaměstnancům 
objektu předpokládat, ale další městského úřadu a samozřejmě každému z pracov-
okamžité rozsáhlejší investice nebyly níků dodavatelských firem, kteří se na rekonstrukci 
možné, zvláště pak s přihlédnutím na podíleli. Bez nich by nebylo možné během pouhých 
(v té době) stále platnou dlouhodo- čtyř měsíců proměnit společenský sál do současné 
bou nájemní smlouvu. Již delší dobu podoby,“ vyjádřil svoje poděkování starosta města. 
jsme ale pracovali na projektové Ten zároveň vyzdvihl svoji spokojenost s nynějším 
dokumentaci jak na již dokončenou stavem prostor, a to jak po stránce estetické, tak i s 
etapu rekonstrukce objektu, tak i na ohledem na moderní vybavení sálu i jeho zázemí.   

SPOLEČENSKÝ SÁL HOTELU GRAND JE OTEVŘEN

Hotel Grand na Žižkově náměstí, zvláště pak jeho taneční společenský sál, je 
pro obyvatele Čáslavi spojen s mnoha vzpomínkami - můžeme se ohlédnout za 
maturitními či městskými plesy, plesy nejrůznějších zájmových a sportovních 
organizací města, ale i dalšími kulturními akcemi, soutěžemi, karnevaly a tak 
podobně. Po dlouhou dobu se také tyto prostory stávaly dějištěm pravidelných 
veřejných zasedání městského zastupitelstva. 
V tomto roce prošel společenský sál objektu, umístěného přímo v samém srdci 
našeho historického města, celkovou rekonstrukcí, která si vyžádala jak vysoké 
finanční náklady, tak i velké nasazení každého z lidí, kteří se na realizaci tohoto 
projektu podíleli. Výsledkem jsou nově upravené prostory, které již v této 
společenské sezóně nabídnou odpovídající zázemí pro pořádání mnoha 
kulturních akcí. K dobré náladě všech návštěvníků akcí v Grandu také jistě 
přispěje v rámci rekonstrukce nainstalovaná moderní výkonná klimatizace, 
stejně jako nová zvukotechnika. Dříve jen těžko dosažitelné světelné efekty 
pomůže zajistit osvětlovací technika a velkou proměnou prošlo také jak jeviště, 
tak i tolik potřebné zázemí pro vystupující a další personál, který se bude starat 
o hosty. O proměně Grandu jsme hovořili mimo jiných také se starostou města. 

REKONSTRUKCE BYLA ÚSPĚŠNĚ DOKONČENA BĚHEM NĚKOLIKA MĚSÍCŮ
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městské firmy Čáslavská servisní, města. Chtěli bychom, aby se Grand stal kulturním 
s.r.o. Město tedy již rozhodně ne- centrem, kam se budou sjíždět lidé  i ze širšího okolí. 
uvažuje o pronájmu budovy. Plá- Podle toho již také plánujeme skladbu koncertů, 
novaný program má nyní na sta- které nebudou, jak zde bývalo zvykem, multižánro-
rosti jeden z jednatelů zmiňované vé, ale měly by být věnované vždy jedné až dvěma 
společnosti, inženýr Jakub Pavlík, kapelám obdobného stylu. Je také jisté, že se bude-
který jistě budoucí akce a život sálu me snažit vyjít vstříc rozličnému  hudebnímu vkusu 
popíše podrobněji. Pro nás, jako ve- posluchačů.    
dení města, je velmi důležitá mož- V červnu nás opět, stejně jako v minulých le-
nost ovlivňovat skladbu kulturních tech, čekají slavnosti města. Sál hotelu Grand by v 
programů podle zájmu obyvatel tomto případě měl sloužit pro případnou ´mokrou 
města a reagovat tak na jejich poža- variantu´ programu, tedy jako záložní plán do deš-
davky,“ uzavřel starosta města roz- tivého počasí, které - jak jsme se přesvědčili v tomto 
hovor, v němž vyjádřil svoji spoko- roce - dokáže přidělat velké problémy,“ nastínil in-
jenost s dokončeným dílem. ženýr Pavlík plány, které již začínají nabírat jasnější 

obrysy.  „Sál 
Letní prázdninové měsíce by potom podle je-

ho dalších slov měly patřit kulturním akcím pod 
otevřeným nebem - tedy hlavně v areálu lesopar-
ku ve Vodrantech. Podzim zopakuje (samozřejmě 
s jiným programem) sérii jarních koncertů, aby 
opět nadešel čas vánočních akcí. Celkem by se 
mělo v sále hotelu Grand uskutečnit více než de-
set plesů, šestnáct koncertů a mnoho dalších kul-
turních akcí. 

„Mimo uvedené plány je ale možné prona-
jmout si sál nebo i jen jeho oddělitelnou část pro 
pořádání soukromých akcí jako jsou svatby, osla-
vy a tak dále,“ dodal nakonec jednatel společnosti 
Čáslavská servisní, který je za provoz Grandu zod-Program, plánovaný na první rok provozu Gran-

povědný. du po jeho rekonstrukci shrnul pan Jakub Pavlík:
„Již v prosinci patřil sál převážně vánočním 

večírkům firem, které o možnost pořádat svoje 
slavnostní setkání v nově zrekon-
struovaných prostorách projevily 

„To rozhodně ne. Proměna společenského sálu zájem. Ihned po zahájení nového 
(a jeho zázemí) byla pouze první z plánovaných roku 2016 se ale naplno rozeběh-
etap. Ta další přijde na řadu hned po ukončení nad- ne plesová sezóna, kterou zahájí 
cházející plesové sezóny a bude zahrnovat rekon- ples zdejších judistů. Městský ples 
strukci restaurace v objektu i přípravu na budoucí přijde na řadu jen o několik málo 
proměnu bývalé ubytovací části, kterou v současné dní později, konkrétně 16. ledna. 
době není možné využívat. Půjde tedy o zásahy Máme naplánovány i maturitní 
hlavně v části budovy, směrované na Žižkovo ná- plesy a novinkou sezóny 2016 
městí.“ bude v Čáslavi také motorkářský 

ples. Jsem tedy přesvědčen, že si 
vybere každý. 

„Jedním z momentů, který považuji za velmi V měsících dubnu a květnu by 
důležitý, je rozhodnutí provozovat prozatím zrekon- měly opravený sál naplnit koncer-
struovaný sál a později i celý objekt prostřednictvím ty hudebních skupin nejen z okolí 

je připraven k využívání již na nadcházející 
plesovou sezónu. Veškeré vynaložené finanční 
náklady se pohybují kolem částky 24 milionů 
korun, z toho získaná dotace z Regionálního 
operačního programu činila přibližně 19 
milionů korun. Původně byla v projektu ře-
šena a tedy i do předběžné kalkulace zahrnuta 
pouze rekonstrukce samotného sálu. Díky výs-
ledkům výběrového řízení na dodavatele stav-
by se ale podařilo uspořit určitý objem finanč-
ních prostředků. Na základě naší žádosti bylo 
poskytovatelem dotace, tedy Regionálním o-
peračním programem Střední Čechy schvále-
no použití těchto peněz také na rekonstrukci 
technického zázemí sálu, tedy například šaten pro 
vystupující, kanceláří pro personál a tak dále. Další 
finance potom posloužily k dovybavení sálu moder-
ní zvukotechnikou.“

Nezbývá tedy nic jiného, než popřát nám všem, 
aby sál dlouho a dobře sloužil svému účelu           

Je tedy možné konstatovat, že je rekonstrukce 
Grandu ukončena? 

Na co se tedy můžeme s souvislosti s „novým“ 
sálem Grandu těšit?  

zn

Závěrem je nutné připomenout, že stejně jako se 
musela současná rekonstrukce vyrovnat s některý-
mi problémy, nebyla jednoduchá ani samotná 
výstavba čáslavského společenského sálu. Práce na 
přípravě koncepce přestavby hotelu Grand byly 
zahájeny již v  roce 1977 a ke slavnostnímu otevření 
potom došlo 11. listopadu roku 1981. O průběhu 
výstavby společenského sálu vypovídá projev, 
přednesený v den jeho otevření tehdejším předse-
dou Městského národního výboru, panem Josefem 
Sochůrkem:

 „Je samozřejmé, že toto náročné dílo, a to nejen jednoduché vyložit, hlavně pak o sobotách a 
kulturně společenská místnost, ale i spojovací krček, nedělích, neboť národní výbor nemá potřebnou 
byl velkým finančním objemem pro práci Městské- mechanizaci, přičemž předpisy o vykládce vagónů 
ho národního výboru. Toto dílo, prováděné v akci jsou platné pro každého příjemce zakázky. Mnoho 
„Z“, se neobešlo bez řady složitých problémů. Vždyť starostí jsme měli zejména s úzkoprofilovým 
MěstNV musel sehnat i jeřáb. Vlastní stavba byla materiálem dlažbou, mramorem apod. Nemalá 
technicky náročná. Již zakládání na bývalém starost byla i se vzduchotechnikou, která byla 
hradebním prostoru s ohledem na špatné geologic- dodávána řadou dodavatelů..., kde vlastní montáž 
ké podmínky bylo nutno mít 1,8 m široké základy na byla zajišťována brigádně. Jednoduché nebylo ani 
60 cm vrstvě štěrku a v hloubce 3 metry armovat. zajišťování kotlů na zemní plyn, palivové základny, 
Konstrukce, dopravované ČSD nebylo mnohdy zařízení jeviště a uměleckých děl...“

VÝPIS Z PAMĚTNÍ KNIHY MĚSTA ČÁSLAVI, SPOJENÝ S OTEVŘENÍM NOVĚ VYBUDOVANÉHO SÁLU - 11. 11. 1981

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

ROP
STŘEDNÍ 
ČECHY
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Vánoce jsou skutečně svátky zvláštní. Neobyčejné. i dary mocným božstvům v podobě obětí. Zástup-
V těch několika dnech se náš život opravdu noří do cem slunce na zemi byl oheň, proto byly při zimním 
citů i pocitů neobvyklých a nevšedních. Do okamži- slunovratu zapalovány obřadní ohně. Poté přišlo ví-
ků plných rozechvění, ve kterých podvědomě hle- tězství, slunce se vracelo. Lidé se radovali, oslavo- rudohoří či v západních Karpatech... Byla to spíše 
dáme ruku někoho blízkého. Nenechávají lhostej- vali a dávali si dary, které symbolicky předjímaly čas lesnatá krajina typu dnešní jihosibiřské tajgy. Rozvoj 
ného snad nikoho. I když je pravdou, že moderní do- jara a léta, čas života - zdobené zelené větvičky. Ze- gravettienu ukončilo velmi studené období někdy 
ba na jejich původní podstatu a smysl navála mno- lení krášlili své příbytky, zdobili stromky v jejich mezi 20.000 až 15.000 lety před Kristem, kdy teplo-
hé, co je jim bytostně cizí, co s nimi vlastně vůbec okolí. ty drasticky klesly a krajina naší nynější vlasti se té-
nesouvisí. měř vylidnila. Dávná kultura tu zanikla.

Lze samozřejmě namítnout, že podoba vánoc Mrazivý výkyv doby ledové skončil, Evropa se 
se v historii měnila neustále a že soudobé obchodní znovu zalesnila a zhruba 5.000 let před Kristem 
využití vánoc není ničím jiným, než pokračováním Vždyť kupříkladu nedávné archeologické výzkumy zvolna nahradili lovce a sběrače první zemědělci. 
tohoto přirozeného vývoje. Rovněž je možné připo- výrazně změnily pohled na lidský život v čase, Nový způsob obživy závislost na slunečním cyklu 
menout, že i pocitově jsou lidmi vnímány velmi roz- kterému obvykle říkáme „doba lovců mamutů“. Už ještě posílil. Dodnes naplňují úžasem ohromné me-
poruplně. Někdo se na ně těší, jiný říká - už aby byly se na ně nehledí jako na relativně dosti jednoduché galitické observatoře té dávné doby, sloužící k co 
za námi, další si vychutnává každý okamžik, druhý je bytosti, popisované například v kdysi populárních nejpřesnějšímu určení data slunovratu, stejně jako 
prožije ve stresu, napětí, spěchu. Jsou lidé, kteří si knihách Eduarda Štorcha - podle současných zna- kruhové svatyně a další stavby s ním související. 
odpočinou, jiné vánoce připraví o všechny síly. První lostí šlo o skutečnou kulturu svého druhu (například Uctívání slunce se týkalo Egypťanů, Řeků, Římanů, 
se bojí samoty, druhý se těší na krásné chvíle s Keltů i Slovanů... Egypťané měli svého 
nejbližšími. Jsou svátkem duchovním i komer- slunečního boha Re, Řekové Hélia, Keltové 
čním. Tradic i třpytivého pozlátka. Divadlem i svátek Alban arthuan, seveřané svátek Yule, 
hlubokým prožitkem. Římané svátky „Natalis Invictus Solis“, čili Zro-

zení nepřemoženého slunce, Slované zrození 
boha slunce Dažboga... a všechny obřady s ni-
mi související se konaly v období kolem slu-

Čím jsou skutečně? Co je v nich tak pevného, novratu a v mnohém se podobaly. 
že jejich kmen prorostl tisíciletími a zůstal 
stále živým? Proč právě tento strom, za-
kotvený v závratné hloubce minulosti, stále Zároveň tu byla silná připomín-
obrůstá novými listy, květy a plody, zatímco ka pomíjivosti, pokory, strachu z mocných sil, 
desítky jiných tradic nenávratně zmizely? A je které rozhodují o životě a smrti. Bylo třeba si 
tu ještě jeden podivuhodný jev - spolu s vlast- je naklonit úctou, obětními dary, magickými 
ními svátky vánočními se zachovala i řada úkony. Pro některé národy trvala doba, v níž 

období vědecky nazývané gravettien), vytvořenou dalších zvyků, s nimi souvisejících. Mikuláš, barbor- se rozhodovalo, zda se slunce vrátí či nikoli, dvanáct 
moderními lidmi Homo sapiens sapiens, kteří se od ky, obchůzka tří králů... Ne, nepřičítejme to křes- dnů. Byl to čas, kdy se den už nekrátil, ale, dle teh-
nás fyzicky ani psychicky nijak nelišili. Nyní se nepo-ťanství, církevních svátků bylo mnoho a nyní, přes- dejšího ne zcela přesného pozorování, ani nepro-
chybuje o tom, že tito dávní lovci dovedli zcela ply-tože věřícím jsou známy, obecně o nich ví málokdo. dlužoval. Dlouhé noci tohoto období se staly sva-
nule mluvit a myslet. I jejich duchovní kultura byla tými. Rozhodovaly o budoucnosti. O životě. Četní 
velmi složitá - pouze nebyla zaznamenána písemně Jak už bylo řečeno, vánoce jsou svátkem historici proto dávají do souvislosti někdejší 
a tak její podobu skládají vědci ze střípků dochova-starým, prastarým. Mají kořeny hlubší, než první ci- „dvanáctnoce“ či „dvánnoce“ se slovem „vánoce“. 
ných předmětů. Proto by bylo velmi podivné, kdyby vilizace. Jejich semínko kdysi zasadila lidská radost z Jiní je ale spojují se staroněmeckým označením 
tito naši dávní předci nevzhlíželi ke slunci a nevní-návratu slunce, které vždy v určitou dobu zastavilo Winahten (nyní Weihnachten), což v překladu zna-
mali jeho cykly a jejich vliv na přírodu a tedy i svůj ži-svůj „pád“ za obzor a začalo se vracet na oblohu. mená „svatá noc“. I naše lidová tradice vnímala Vá-
vot. Tím spíše, že šlo o (zatím) poslední dobu ledo-Nadvláda tmy a smrti končila, přicházela naděje no- noce jako svátky dvanácti dnů - tedy od 25. prosin-
vou. Je ovšem třeba poznamenat, že v období gra-vého života. Tehdejší lidé, bytostně spjatí a svou e- ce do 5. ledna. Svátek Tří králů, tedy Zjevení Páně (6. 
vettienu (zhruba 32.000 až 22.000 let před Kristem) xistencí zcela závislí na přírodě, přijímali tuto udá- ledna) byl už jejich zakončením.
byla ve střední Evropě příroda poněkud přívětivější, lost v hluboké pokoře a věřili, že je třeba si ji vypro-
než jakou si představujeme pod pojmem doba le-sit. To byl začátek různých obřadů, s nimiž souvisely 
dová. Až do nedávna bylo prostředí středoevrops-
kých lovců mamutů vnímáno jako obdoba současné 
arktické tundry. Nové výzkumy ale toto vidění radi-
kálně změnily. Moderní metody odhalily v ohniš-
tích, které se zachovaly po dávných lovcích, nejen do-
zbytky jehličnatých dřevin tolerantních k chladu a my chvojím a větévkami stále zelených rostlin - jedlí, 
suchu, například borovici lesní, borovici limbu, mo- smrkem, borovicí, cesmínou a jmelím - aby přilákali 
dřín, smrk a jalovec, ale i hojný výskyt teplomilných přírodní duchy. Z téhož důvodu zdobili i stromky v 
stromů - jedle, lísky, dubu, jasanu, jilmu, javoru. I okolí svých domů - zvláštním, pro tyto účely připra-
nálezy v České republice to potvrdily - na jižní Mo- vovaným rituálním pečivem a červenými šátečky či 
ravě v lokalitě Bulhary u Pavlovských vrchů a v Dol- pentlemi - a zmíněným duchům nosili pod tyto 
ních Věstonicích. Také ale v oblasti Slovenského stromky dary. Také vykuřovali vonnými bylinami do-

Co těmto počátkům dnešních vánoc 
předcházelo? Asi se dostaneme mnohem 

hlouběji, než tušíme. 

Jsou tedy vánoce pouze tím, jak je kdo 
vnímá? Tradicí, rituálem, příležitostí pro 

obchodníky, vítanou chvílí volna?

 
Ale vánoce, vánoce zná každý.

Šlo o 
radostné vítání slunce, oslavu jeho „zrození“ 
či návratu, o naději na nový život a jeho 
pokračování. 

Je podivuhodné, že nespočetné množství dneš-
ních zvyků, svátečních tradic či úkonů, ať jsou ryze li-
dové nebo křesťanské, má počátky už v těchto ne-
uvěřitelně dávných dobách. Lze je vysledovat u Kel-
tů, Římanů i Slovanů. Kupříkladu Keltové (do naší 
krajiny přišel tento národ někdy kolem roku 400 
před Kristem) zdobili o svátcích slunovratu své 

NARODIL SE KRISTUS PÁN
Vánoce... Tak jsou opět tady. Několik podivuhodných dnů, které pomyslně dělí čas našich životů na 
neviditelné stupně, po nichž jdeme od jednoho nekonečna k druhému. Těm schodům říkáme roky. Ano, 
jistě, další rok začíná prvním lednem. Jenže – to je datum „úřední“. Stanovené. A nelze přehlédnout, že i 
v současnosti je na četných místech naší planety vázáno na různá období. Úplně jiná než u nás. A což 
teprve v minulosti. To bylo nějakých změn. Ale vánoce - vánoce jsou něčím úplně jiným. Spjaty se 
slunovratem, jsou pevně zakotveny v čase a jsou v podstatě darem vesmíru. Nebo je možno říci – nebe. 
Jsou pevným předělem od chvíle, kdy si člověk plynutí času uvědomil. Jdou s lidmi už od dob tak 
dávných, že k jejich kořenům nelze dohlédnout.
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my (pelyňkem, jalovcem, jedlovou pryskyřicí) a ce. Měla však širší rozměr – lidství ve všeobecné 4. století. Obdobně nejasný je počátek našeho 
zapalovali svaté ohně na počest bohyně Brighid, rovnosti před Bohem, smysluplnost života ve správ- letopočtu, tedy rok nula, který by měl odpovídat ro-
která v noci slunovratu porodila sluneční dítě. Rov- né cestě ke spasení, vědomí, že nejsme sami. Třeba i ku jeho zrození. Podle astronomických výpočtů, 
něž zakopávali koláče pod ovocné stromy, aby daly v tom známém „miluj bližního svého...“. Tvář původ- souvisejících s legendou o betlémské hvězdě, by to 
dobrou úrodu a dle některých badatelů byla v urči- ních oslav se měnila. mělo být o sedm let dříve. Dlužno dodat, že se ho-
tých oblastech obřadním jídlem ryba, kterou musel Svátky slunovratu ale měly hluboké kořeny. To voří i o roce 10 před naším letopočtem, případně 
o zimním slunovratu ulovit muž. Rozkrajovali i jab- byl jeden z důvodů, proč na ně křesťanské pojetí v jsou uváděna jiná čísla. Také betlémská hvězda, 
líčka, v nichž hvězdička znamenala štěstí, křížek zase podstatě navázalo. Poté, co bylo křesťanství roku dnes zobrazovaná jako kometa, se v této podobě 
nemoc a smrt. Dávali si navzájem i dárky. Nepři- 313 římským císařem Konstantinem uznáno za ofi- poprvé objevila až roku 1304 na fresce italského 
pomíná to všechno něco známého i nám? ciální náboženství říše, rozhodlo se na nicejském malíře jménem Giotto di Bondone. I mudrcové, kte-

Římané krom zmíněného svátku Zrození nepře- koncilu (roku 325) změnit dávné oslavy na nové. Po- ří se přišli Ježíškovi poklonit, se proměnili ve tři krále 
moženého slunce (25. prosince) oslavovali v období prvé pak slavili křesťané Kristovo narození 25. pro- až ve století dvanáctém.
od 17. do 23. prosince i Saturna, boha zemědělství, since roku 336 v Římě.
sadařství a vinařství. Tyto „saturnálie“ byly velice Živé zůstaly i nespočetné zvyky. Mnohé, proto-  
rozpustilé a lze je přirovnat k dnešním karnevalům. že se je nepodařilo vymýtit, dostaly podobu vzpo- Původní výzdoba starověkých domů zelení byla již 
Pozoruhodné je, že to byl čas lidské rovnosti, zaká- mínky na některého ze svatých mučedníků či výz- zmíněna v souvislosti s Kelty (měla být úkrytem pro 
zány byly jakékoli spory a každý návštěvník dobré lesní duchy) –  a připomeneme-li k to-
domu musel být pohoštěn. Navíc si lidé dávali mu, že staří Římané jako symbol slunovratu 
dárky, buď v podobě medových koláčků nebo uctívali jedličku, máme docela slušně nakro-
jako ozdobenou zelenou větvičku, která měla čeno k vánočnímu stromku dnešních dnů. Ze-
obdarovanému přinést mládí a zdraví. Také lená výzdoba příbytků poté přetrvala skoro 
na počest bohů zapalovali voskové svíce. A jako tradice celoevropská, přestože původní 
opět se lze zeptat – není nám to povědomé? význam zcela zmizel, a stala se nedílnou sou-

částí vánoc. S ní prošel středověkem i stro-
mek. Další záznamy o něm jsou sice až ze 14. 

Vítězná cesta nového náboženství měla století z Francie a poté z Německa, kde je s je-
hodně příčin, jednou z důležitých se ale stalo ho užíváním spojeno jméno zakladatele pro-
hledání smyslu života. Ježíš Kristus dával na- testantismu Martina Luthera (1483 až 1546) 
ději chudým – namátkou lze třeba citovat z a pak z roku 1570 (brémská kronika), ale sou-
jednoho jeho kázání větu „Blahoslaveni chu- vislost je zřejmá. Do naší vlasti se však dostal 
dí, neboť vaše je království Boží“ (evangelium až roku 1812 zásluhou z Německa pocháze-
sv. Lukáše, kap. 6). Krom toho se římské im- jícího ředitele tehdejšího Stavovského divad-
périum sice zvolna, ale nezadržitelně propadalo do namných šiřitelů víry, jiné zůstaly v lidové tradici dál la v Praze Jana Karla Liebicha. Do té doby se dárky 
stále větší hospodářské i morální krize a v křes- - jen původní význam se časem stíral, až zmizel úpl- dávaly k jesličkám.
ťanství svou odpověď na šířící se pocit marnosti a ně. Kdo by třeba dnes hledal v záplavě elektrických Ano, dárky. To je další starověká součást vánoc. 
prázdnoty, pesimismus a rezignaci, postupně na- světýlek někdejší keltské svaté ohně? Vznikaly sa- Zelená větvička, darovaná jako symbol života, za-
cházeli i lidé z vrstev bohatších. mozřejmě i rituály nové. Historie poté všechno v znamenaná u Keltů i Římanů.  Obdobný zvyk byl ale 

Křesťanské učení mimo jiné zdůrazňovalo i průběhu staletí přetavila na neopakovatelnou at- v různých obměnách typický pro mnoho dalších ná-
lásku člověka k člověku a tedy i návrat k nejzáklad- mosféru adventu, vánoc a období novoročního. rodů – a darování zelené a zdobené větvičky téměř 
nějším lidským hodnotám. Pod slovem láska si lze Ano, mystika těchto svátečních dnů je tak zvláštní vždy mělo obdarovanému přinést mládí, zdraví, 
samozřejmě představit mnohé – v souvislosti s především proto, že v ní až do současných dnů pře- dobrý život v dostatku. Navíc byl akt darování od ne-
křesťanstvím ale většina lidí jistě pochopí, který z trvala podivuhodná kombinace křesťanského i po- paměti výrazem přátelství, lásky, úcty. Obda-
četných významů tohoto pojmu je míněn. Je to o- hanského myšlení - aniž si to mnohdy uvědomu- rovávali se i prosebníci, žebráci, invalidé – neboť se 
nen pocit vzájemnosti, pospolitosti a blízkosti, přá- jeme. Jejich síla tkví právě v té propastné hloubce věřilo, že dárce bude odměněn. Štědrost měla 
telství a sounáležitosti, pocit hřejivého bezpečí, kte- minulosti. Magická míza dávnověku proudí skrytý- zajišťovat úspěch a štěstí. Křesťanská víra tento 
rý většina lidí alespoň občas potřebuje. Pocit, který mi cestami z nepředstavitelně vzdálených časů až postoj zesílila a mnohé záznamy o tom podávají svě-
se jako životodárná voda v řece slévá z několika po- do dnů našich. Pocity, které oživuje, jsou sice sou- dectví. U nás kupříkladu „Pojednání o Štědrém ve-
tůčků, mezi něž patří domov, děti, maminka, táta... časné, ale jejich kouzlo pravěké. čeru“ z konce 14. století od Jana z Holešova, mnicha 
a bezpochyby partner či partnerka, s nimiž jsme se Jen pro představu si velmi stručně připomeňme břevnovského kláštera v Praze, který v něm píše, že 
rozhodli jít časem našeho bytí společně. A snad přá- alespoň některé vánoční obrazy a jejich proměnu. si lidé dávají dárky, pečou vánočky a obdarovávají 
telé, sousedé... Nelze jinak, než zopakovat – nej- Třeba datum samotných vánoc, které se zdá být chudé. Také se pohoršuje, že věští, čarují a pře-
základnější lidské hodnoty - které mají svůj smysl od vzhledem k jejich spojení s oslavami slunovratu zce- vlékají se do zvířecích masek. Vlastně tak zároveň 
narození po smrt. Jiná věc je, že lidské sobectví, tou- la samozřejmým. Není to tak - protože bible se o informuje o přežívání dávných pohanských zvyků.
ha po moci a bohatství dokázaly časem četné křes- konkrétním dni narození Ježíše Krista nezmiňuje. Dětem ale nosil dárky sv. Mikuláš. Jde o his-
ťanské hodnoty využívat a zneužívat, případně je První křesťané si proto připomínali až Ježíšův křest, toricky doloženou osobnost, biskupa v městě Mira 
vyprázdnit a ponechat jen obal. slavený první neděli po svátku Zjevení Páně, nyní (v Malé Asii), jehož datum narození ani úmrtí není 

Křesťanství tedy dávalo lidem naději, dosti po- spíše známém jako svátek Tří králů. Datum 25. pro- známo. Kupodivu se ale ví, že zemřel 6. prosince. Jis-
dobnou té, kterou do nich vlévalo vracející se slun- since se jako den jeho narození objevuje teprve ve té je i to, že se ještě účastnil koncilu v Niceji roku 

Cesta vánočního stromku stoletími je také 
zajímavá.

Přešla další století a Evropa se stala 
světem víry křesťanské. 
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Je to asi tak 200 let, pouhých 200 let, kdy lidé za- Vánoce lze proto vnímat jako každoroční připo-
čali mezi přírodou a sebou stavět zeď z cihel svých menutí kořenů lidského rodu a jeho historie. Tedy 
poznatků a vědomostí. Začali vytvářet svůj umělý přírody z níž jsme vzešli a dějin, které nás měly na-
svět, začali se oddělovat od prostředí, v němž dosud učit žít. Kořenů toho, co potřebuje naše duše. Nebo, 
žili a na němž byli závislí. Vnitřní vazbu ale přetrh- zdá-li se někomu tento pojem poněkud mystický, 
nout nemohli. Mohli ji pouze zapomenout. Zasypat, naše obava ze života i smrti. Ze samoty. Naší touhy 
přehlížet. Ona ale zůstala. V těle i v psychice. Ovliv- po lidech, na které se můžeme spolehnout. Obojí 
ňuje lidské životy dál. A nevšímavost k jejím potře- nás provází dějinami od chvíle, kdy jsme se stali lid-
bám, neznalost jejích projevů se projevuje stále na- mi. Vánoce jsou připomenutím toho, že naše síla 
růstajícím množstvím tak zvaných civilizačních cho- tkví v souznění s druhými. A že z něho nakonec 
rob - ať fyzických či duševních. Něco se porouchalo. mnohdy vyrůstá i ten úspěch. Připomenutím sou-

Podobně se lze zmínit o historii. Často si mys- náležitosti, lidské blízkosti, soužití a spolupráce. Při-
325. Uctíván byl zprvu hlavně v říši Byzantské a ča- líme, že dávné i nedávné děje lidského rodu jsou pomenutím, že je nezbytné umět si spolu povídat, 
sem se stal i jedním z nejvýznamnějších světců pra- čímsi překonaným a v podstatě nepotřebným. Má- umět spolu mlčet, umět se dotýkat, umět naslou-
voslavného Ruska. Kolem 10. století se jeho uctívání me je za zrezivělé haraburdí, nanejvýše za jakousi chat, umět být vstřícný, umět s druhými sdílet život.
začalo šířit i v západní Evropě, v Čechách ale až ve zajímavost. Takže ani nepostřehneme, že se k nám Vánoce k nám mluví stejnou řečí, jako místo na-
13. století. Vzhledem k tomu, že byl za svého života ty dávné děje stále vrací - v jiném obleku, jinak na- šeho zrození a dětství, jako krajina našeho žití, do 
velmi štědrý, stal se v mnoha zemích postavou spo- líčené, ale ve své podstatě stejné. Že jsou opět naší níž bychom měli vrůstat svými kořeny a svou sta-
jenou s vánoční nadílkou dětem. Někde je přináší 6. současností. Všichni asi známe rčení - všechno už tu rostlivostí o její dobro, mluví k nám řečí mlčenlivých 
prosince jako u nás, jinde až na vánoce, v anglo- bylo. Známe ho, ale nevnímáme, jak hluboce a kru- nocí plných hvězd. 
saském světě se navíc ve 20. století přeměnil v San- tě je pravdivé. A tak zbytečně opakujeme chyby na-
ta Clause. šich předků, abychom se znovu a znovu děsili válek, 

U nás Mikuláš nosí dárky také – hlavní úloha ve nechali se obelhávat sobectvím a chtivostí a nako-
vánoční nadílce ale náleží Ježíškovi. Zásluhu na tom nec zmateně bloudili v chaosu nespočetného  
opět má už zmíněný protestantský kněz Martin Lut- množství otázek, na něž nenacházíme odpovědi - Jako soucit, jako lidskost, zasypávaná lavinou povin-
her, který do řady různých výhrad ností, z jejichž úrody pak pro nás čas-
vůči církvi zahrnul uctívání světců, to zbude tak nepatrně, žalostně má-
tedy i svatého Mikuláše, včetně je- lo. V řeči vánoc je totéž, co v hudbě, 
ho nadílky. Proto Lutherovy děti poezii, přírodě, očích, květinách, ús-
dostávaly dárky na Štědrý večer - od měvu, tichu. Jsou to bezeslovná slo-
Jezulátka. Myšlenka se zalíbila, ujala va, která nejsou v žádném slovníku a 
a byly z toho nadílky dvě. U nás se kterým rozumíme i nerozumíme zá-
tento zvyk objevil až v 19. století. roveň. Kterých se bojíme, neboť nám 
Dlužno podotknout, že dárky nosí- připomínají, čím bychom měli a moh-
vala i sv. Barborka. li být a čím nejsme.

Do historie vánoc bychom takto Ano, to k nám mluví naděje a tou-
mohli nahlížet dál a dál – třeba při- ha, s nimiž jsme se kamarádili ne-
pomenout, že i křesťané je zprvu dlouho poté, co jsme přišli na svět. 
slavili velmi bujaře, až rozpustile, že Nenechme si je vzít. Nenechme si vzít 
jejich součástí byly průvody masek, sami sebe. Vánoce jsou vzpomínkou 
tance a velké společné hostiny, že se starší než my sami. I když spousta zvy-
čarovalo, věštila budoucnost (něk- ků vznikla v cizích krajích, vždy zůsta-
teré z těchto pradávných lidových ly a zakořenily jen ty, které souzněly s 
zvyků jsou živé dodnes), že s před- naší duší a zemí. Tak vznikly české 
vánočním obdobím - adventem - vánoce. Nebo francouzské, německé, 
bylo spjato mnoho tajemných postav, třeba Lucie, přestože už ty odpovědi naši předci dávno našli a španělské, ruské. Nenechme ty naše zmizet pod la-
Barborka, Ambrož, Perchta, Lutzl... tvrdě za jejich poznání zaplatili. Budeme platit zno- vinou komerčních povrchností.

vu - strachem, bolestí, prázdnotou životů - jen pro- Vánoce jsou pravidelně se vracející vlny neko-
to, že jsme zapomněli, že příroda je naše matka a že nečného oceánu, jímž je čas. Vánoce jsou hledáním 
minulost je nápovědou budoucnosti? skrytého - a každé hledání je složité - proto lidé ve 

V tomto smyslu bylo snaze najít, vytvořili tolik obřadů, tradic, zvyků. A 
kupodivu jejich předchozí pohanské vnímání proto zůstaly, neboť člověk sám sebe hledal, hledá a 
křesťanstvím ještě posíleno. Téměř vše, co se v hledat bude. I když má vše, po čem touží, na dosah 
tento čas dělo, obestíralo nějaké tajemství a skrytý Život mohl pokračovat ve své cestě časem. Křes- ruky. 
význam. Je proto možné vyslovit tu nejjednodušší ťanství tuto naději, vkládanou v síly přírodní, roz-
otázku, tak typickou pro děti, otázku na níž velmi šířilo o víru v lásku. Oprávněně. Potřebujeme ji 
často bývá velmi obtížné odpovědět. Ta otázka je všichni - ten pocit blízkosti, podané ruky, nezištné 
obsažena v krátkém slůvku - proč? pomoci. Poselství - miluj bližního svého jako sebe 

sama - však přináší ovoce jen když ho přijmou všich-
ni. To se nikdy nestalo. Z vlastní zkušenosti skoro 
každý ví, že se stačí zklamat jednou, dvakrát, a ne-
důvěra většinu z nás uvězní do pevných mříží. Zůs-
taneme sami uprostřed lidí. Zaměníme lásku za sex, 

Umíme na ni odpovědět, aniž bychom sklouzli do spolupráci za prosazování sebe sama, smysl života 
frází, prázdných vět, bezobsažných souvětí? Vskut- za kariéru. Začneme vzhlížet k božstvům jménem 
ku, čím jsou vánoce tak mimořádné a zvláštní? Proč úspěch, moc, bohatství. Kdo by netoužil po jejich 
jsme právě v tomto čase tak neobvykle propojeni se přízni. Chtějí ji přece všichni. Hlubinu v nás ozna-
svými prapředky? Co je oním „tmelem“, který vy- číme za naivitu a ty, kteří ji připomenou, za blouz-
tváří z vánoc nadčasový most? Z čeho žije ten mo- nivce a pomatence. Ale až jednou budeme odchá-
hutný kmen prorůstající časem, že na něm stále vy- zet na věčnost, budou tato božstva mlčet. Odvrátí 
růstají nové větve, listy a květy, zatímco jiné se ula- se. A my budeme hledat ruku někoho, kdo nás má 
mují, padají a mizí? rád. Koho máme rádi my. Jen někteří ji najdou.

Není snad jiné roční období, jiný svátek, který 
by prošel tak bohatým vývojem, v němž by se 
nahromadilo tolik různých rituálů, podivuhodné 
mystiky a životodárné víry. 

Řeč vánoc je jako šumění větru v korunách 
stromů, jako sen hlubokého spánku, jako naše 
krásné dětské touhy, jako slova maminka, táta, 

dítě, babička, děda nebo milý.

Vánoce se zrodily z naděje. 
Z naděje obvykle naplněné. Slunce a s ním i 

světlo a teplo se vracely. 

Možná by stačilo se zaposlouchat. Vždyť vá-
noce jsou příslibem slunce, světla, života. Jsou po-
selstvím, vyprávěným v příběhu o zrození. Narodil 
se spasitel. Nám. Stačí jen pochopit. A s příchodem 

Proč právě vánoce jsou tak zázračně živé? všedních dnů ten neviditelný dar, dřímající v na-
Proč nás oslovují i dnes? šem nitru, nezahodit.                       

Proč budí tolik citů, ať už příjemných či 
negativních, proč stále zasahují do našich životů? 

Proč?

Vladimír Hořejší



Stát se vojenským pilotem není nic jednoduchého. 
Armádní letci musí projít náročným studiem, do 
kterého už jen nastoupit, mohou jen ti s největším 
potenciálem. Fyzicky i psychicky náročný výcvik, 
podstupují jedinci s výborným zdravotním stavem 
nejen na vysoké škole, která klade důraz 
na vědomosti například z matematiky nebo anglic-
kého jazyka, ale také během své celé kariéry. Jak by 
tomu také mohlo být jinak, když je tato profese 
spjata - v případě nutnosti - se zásahem do válečné-
ho konfliktu ze vzdušného prostoru. Těžké chvíle s 
obavami o svůj vlastní život ale nemusí způsobit 
pouze takto vyhrocená situace. Ledacos se ve 
vzduchu může přihodit i při samotném cvičení. 
Čáslavská jednotka se o tom naposled přesvědčila 
28. října při cvičení ve Španělsku.

mimo jiné 

později sám přiznal, náraz byl silný a po něm ho letounu L-159 Alca jeden z řady letových úkolů na 
velmi znervózňovala možnost, že kování - které letos největším aliančním cvičení Trident Juncture.
vydávalo po nárazu hluk - z nádrže odlétne. Po Jeho stroj se však ve vzduchu neočekávaně 
snížení rychlosti pod 370 kilometrů za hodinu zvuk střetl se supem a srážka skončila závažným poško-
utichl. Pilot se tedy rozhodl přistát. To nejtěžší ho zením křídla letounu. Profesionalita, mimořádná 
ale právě teprve čekalo. Jak pilot zmínil, bezpečně odvaha, rychlé zhodnocení situace a následné 
dosednout na zem s poškozeným křídlem není nic rozhodnutí nadporučíka Abela přistát s poškozeným 
jednoduchého. I to se mu naštěstí podařilo. letounem zabránily vzniku škod značného rozsahu.

Uznání jeho odvahy na sebe nenechalo dlouho Pane prezidente, dámy a pánové, rozhodl jsem 
čekat a 24. 11. mu byla na V  se nadporučíku Abelovi udělit medaili AČR Za 
AČR udělena medaile Za zásluhy. Zde je část projevu zásluhy."      
generálporučíka Josefa Bečváře z již zmiňovaného 
shromáždění: "V závěru mého vystoupení, než 
přejdeme k dal-
ším bodům pro-
gramu, bych rád 

Pilot 21. základny taktického letectva Zbyněk Abel, využil této příle-
se  v kokpitu letounu L-159 Alca opravdu zapotil. Po žitosti k ocenění 
cvičných střelbách se vracel ze střelnice Bardenas jednoho mimo-
na základnu a během letu došlo ke střetu letounu se řádného příkladu 
supem. Rozpětí křídel supů v této oblasti dosahuje odvahy, profesní 
až tří metrů a váhově se pohybují okolo deseti zdatnosti a roz-
kilogramů. V rychlosti okolo 600 kilometrů za hodnosti ve výji-
hodinu může mít tedy taková srážka fatální násled- mečné situaci. 
ky. Pták narazil do okraje křídla, což se nakonec po Nadporučík Zby-
kontrole ukázalo jako velké štěstí. Pokud by bylo něk Abel, přísluš-
křídlo poškozeno o metr blíže k trupu, letoun by se ník 21. základny 
stal téměř neovladatelným. Letec měl pro rozhodo- taktického letect-
vání i tak málo času. va, plnil 28. října 

Zbyněk Abel však situaci zvládl na výbornou. Jak 2015 v kokpitu 

elitelském shromáždění

JN, , foto: kapitán Marek Maxim Švancara 

ČÁSLAVSKÝ PILOT, KTERÝ PO SRÁŽCE SE SUPEM ZACHRÁNIL SEBE I LETOUN, 

BYL OCENĚN

„Čestné uznání se tímto uděluje 211. 
taktické letce 21. základny taktického 
letectva Čáslav za dosažení 20.000 
letových hodin s JAS-39 Gripen a za 
úspěšné plnění operačních nasazení v 
rámci NATO,“ stojí na ocenění společ-
nosti SAAB věnované „tygří letce“...
V letošním roce je to již 10 let, co 
Vzdušné síly Armády České republiky 
provozují nadzvukové letouny JAS-39 
Gripen. Na podzim piloti čáslavské 
základny dosáhli dokonce historického 
milníku, když s letouny nalétali 20.000 
hodin. Nutno dodat, že bez jakýchkoliv 
větších problémů, letouny plně 
pokrývají potřebu českých vzdušných sil a čtyřikrát veteránů, aby ji předal letce, která víceúčelové 
byly nasazeny i k plnění misí v rámci Severoatlantic- stroje provozuje. „211. letka se bezesporu význam-
ké aliance, dvakrát v Pobaltí a dvakrát na Islandu. ně zasloužila o zdárný provoz a nasazení letounů 

Ocenění bylo uděleno společností SAAB v září gripen nejen doma, ale také v zahraničí. Ale provoz 
letošního roku v rámci Dnů NATO a dnů Vzdušných jakéhokoliv letounu by nebyl možný bez vás všech, 
sil AČR. Cenu převzal velitel 21. základny taktického protože základna funguje jako celek,“ uznal velitel 
letectva Čáslav plukovník Petr Hromek, který však plukovník Hromek.
využil slavnostního nástupu ke Dni válečných Ocenění převzal z rukou velitele zástupce 

velitele 211. taktické letky major Milan Nykodym, 
který byl nasazen jak v rámci misí v Pobaltí tak i na 
Islandu: 

„Letoun se osvědčuje jako spolehlivý, výkonný a 
jako plně srovnatelný se všemi letouny 4 či 5 
generace. Potvrzujeme to jak při plnění úkolů v 
rámci Integrovaného systému protivzdušné a 
protiraketové obrany NATO, tak i na mezinárodních 
cvičeních,“ konstatoval Nykodym.                      

       kpt. Tomáš Maruščák, 
foto: 21. zTL,  Jagello 2000
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18. 4.

1. 6. 

1. 5. – 1. 9.

2011

1. 9. 2012 – 4. 1. 2013

2013

16. 5.
6. 10. - 7. 12.

 Přílet prvních šest letounů JAS-39 
Gripen na 21. základnu taktického letectva Čáslav.

zahájení provozu systému JAS-39 Gripen v 
NATINADS (Integrovaný systém protivzdušné 
obrany NATO)

účast na mezinárodních cvičeních NATO - 
NATO Tiger Meet a Tactical Leadership Program

 1. kontingent AČR - Air Policing, 
Litva

plnohodnotné členství 211. taktické letky v 
NATO Tiger Association (NTA)
ocenění Silver TigerTrophy NTA 2010

 - zahájení provozu Taktického simulačního 
centra Pardubice (TSC)
zahájení výcviku doplňování paliva za letu, Air-to-
Air Refueling (AAR)

 2. kontingent AČR - Air 
Policing, Litva

 - Zahájení výcviku přímé letecké podpory, 
Close Air Support (CAS)
Cvičení Virtual Tiger Meet, Taktickém simulační 
centrum v Pardubicích

 Prodloužení pronájmu do roku 2027
 Úkolové uskupení ASICIPPN, Island 

propojení simulačních center FLSC ve Stockholmu 
ve Švédsku a pardubického simulačního centra TSC 
v České republice

cvičení Lion Effort 2015 pro státy provozující 
letouny gripen
20. 7. – 31. 8. Úkolové uskupení ASICIPPN II, Island
10 let provozu letounu JAS-39 Gripen v AČR

FLOTILA ČESKÝCH GRIPENŮ STRÁVILA VE VZDUCHU JIŽ PŘES 20.000 HODIN 
LETOUN JAS-39 GRIPEN 

VE SLUŽBÁCH VZDUŠNÝCH SIL AČR:

20.000 letových hodin
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13:45 děti a rodiče s dětmi
14:00 nejmladší žactvo
14:15 hlavní závod

vrhačská louka ve Vodrantech

1 okruh v délce 2450 m
nejmenší okruh cca 400 m
malý okruh cca 850 m

do 13:30 v klubovně v 1. patře

jarmila Kratochvílová

Jana Červenková

v omezeném množství v šatnách atletiky

60 Kč dospělí - 2 okruhy
30 Kč - 1 okruh
20 Kč - malý okruh
0 Kč - nejmenší okruh

V celkových pořadích dospělých finace
   v celkové hodnotě 5000 Kč
v ostatních kategoriích věcné ceny

Začátek: 

Místo startu:

Trať: 

Přihlášky: 

Ředitelka závodů: 

Hlavní rozhodčí: 

Šatny: 

Starotovné: 

Ceny:

 

Kategorie:
M děti a rodiče s dětmi r08 a ml. 

nejmenší okruh
J nejmladší žactvo r. 05 - 
07 malý okruh
I žáci mladší r. 02 - 
04 1 okruh
H žákyně mladší r. 02 - 
04 1 okruh

AC Čáslav pořádá

24. ročník Štěpánského běhu v Čáslavi
3. ročník Memoriálu Milana Suchomela

26. 12. 2015 - sobota

Na Vaši účast se těší 
atleti AC Čáslav

Závodí se podle pravidel atletiky.

... už za pár dní nastane pro mnoho předškoláků bydlí, být samostatný v oblékání, v jídle, umět 
velký den – den zápisu. A za dalších pár měsíců pojmenovat barvy, správně držet tužku, být pořád-
usednou do školních lavic a začně jejich pouť za ný a dokázat se soustředit, ale měl by znát také 
vzděláním. Je to důležitá a zásadní změna v životě. pravidla slušného chování a zvládnout další potřeb-
Dítě získává novou roli, úkoly i zodpovědnost. né sociální dovednosti.
Postupuje na společenském žebříčku a tyto události Úkolem rodičů je důsledně dbát na pravidelný 
provází spousta emocí - dychtivost, radost, hrdost... režim, výuku k systematičnosti a dodržování 
ale i obavy a někdy strach. V láskyplném prostředí srozumitelných pravidel . Rodiče by se měli snažit 
rodiny má dítě většinou možnost sdílet tyto pocity s společnou spoluprací s dítětem budovat vzájemný 
rodiči, s prarodiči. vztah. Věnovat dítěti svůj čas a přistupovat k němu 

Většina dětí se do školy těší. Mnohdy je však laskavě a láskyplně s jistotou pevných výchovných 
vstup do první třídy provázen různými obtížemi. mantinelů. V neposlední řadě je však velmi důležité 
Některé děti ještě nejsou na školní docházku umět dítěti naslouchat, vcítit se do jeho dětské duše 
dostatečně zralé, jindy situaci zkomplikují vnější a být mu dobrým příkladem.
okolnosti. Na bedrech rodičů tak leží úkol provázet Mnohá úskalí výchovy a vzdělávání mohou 
dítě všemi možnými úskalími a pomoci mu s pomoci překonat také odborníci z řad pedagogů a 
adaptací na tuto velkou změnu. Často tento úkol psychologů. V případě potřeby je možné se obrátit 
začíná již tím, že je nutné zvážit, zda je dítě již na na školu či pedagogicko-psychologickou poradnu. V 
školní docházku připravené. Čáslavi je k dispozici v rámci škol také školské 

K odpovědi na tuto otázku nás mohou inspiro- poradenské pracoviště se službou školní psycholož-
vat zkušené učitelky v mateřské škole, které dítě ky,na kterou je možné se obrátit například prostřed-
znají a dokáží posoudit míru jeho školní zralosti.  nictvím tel. 776225433 nebo napsat na e-mailovou 
Předškolák by měl vědět nejen jak se jmenuje a kde adresu: psycholog@meucaslav.cz.                          TZ

CESTA DO ŠKOLYZápis dětí
do základních škol v Čáslavi

na školní rok 2016/2017

Základní škola Čáslav, 
Nám. J. Žižky z Trocnova 182

Tel. 327312133

Základní škola Čáslav, 
Masarykova 357
Tel. 327313770

Základní škola Čáslav, 
Sadová 1756

Tel. 327315741

Zápis žáků do 1. tříd základních škol 
se řídí obecně závaznou vyhláškou 
č. 3/2012,  o školských obvodech 

základních škol, která je uveřejněna 
na internetových stránkách 

městského úřadu www.meucaslav.cz.

Pátek  22.1.2016 od 13.00 do 17.00 hodin
Sobota 23.1.2016 od 9.00 do 10.00 hodin

Ve čtvrtek 3. 12. 2015 jsme na naší škole uspo-
řádali vánoční jarmark. Žáci si ve výtvarné vý-
chově a v pracovních činnostech i doma vyro-
bili a nazdobili spoustu dárků. Pak přišel oče-
kávaný okamžik. V 15 hodin se otevřely pomy-
slné dveře jarmarku. Všichni jsme byli v očeká-
vání, kolik rodičů a přátel školy nás navštíví. 
Plná aula a přilehlé prostory od samého začát-
ku byly plné návštěvníků. Takovou účast jsme 
opravdu neočekávali. Bylo to velmi příjemné 
překvapení. Žáci nabízeli, prodávali. Atmosfé-
ta byla skvělá, přátelská a pohodová, prostě 
vánoční.

Ke spokojenosti návštěvníků přispěly i ku-
chařky, které se postaraly o občerstvení.

 Zpestřením celé akce pak byla vystoupení 
našich žáků, zpěv koled doprovázený hrou na 
hudební nástroje. Myslíme si, že se všem u nás 
líbilo. Každá třída si své vybrané peníze utratí 
dle vlastního uvážení.

Děkujeme všem návštěvníkům za tři krás-
ně prožité hodiny ve vánočním duchu.
           Vedení školy

VÁNOČNÍ JARMARK NA SADOVÉ
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Všimli jste si někdy při procházce po Čáslavi 
slunečních hodin? A víte tedy kolik jich je? Pokud ne 
napovím Vám. 

Toto jsou čtvrté čáslavské sluneční hodiny. Až 
půjdete okolo, nezapomeňte se podívat kolik hodin 
právě je. A že zrovna nesvítí sluníčko? Tak se přijďte 
podívat jindy.

sluneční hodiny nachá-
zí na pozemku Vyšší 
odborné školy, Střední 

Do nedávna byly na třech různých místech. průmyslové školy a Ob-
Nejstarší sluneční hodiny, s letopočtem MDCCCVII, chodní akademie, a to 
se nacházejí na fasádě domu č.p. 161 na rohu za plotem v ulici Pře-
Palackého ulice a náměstí Jana  Žižky z Trocnova. mysla Otakara II., v 
Druhé, novodobé, jsou součástí dřevěné výlohy blízkosti pamětní lípy 
Zlatnictví na rohu Poštovní ulice a náměstí Jana vysazené u příležitosti 
Žižky z Trocnova ve směru do ulice Přemysla Ota- 70. výročí založení ško-
kara II. Třetí sluneční hodiny jsou nad Žižkovou brá- ly. Tyto hodiny vznikly 
nou u Kostelního náměstí na domě č.p. 189. Tyto jako praktická součást 
nesou letopočet 1826. maturitní práce na té-

To ale není vše. Od letošního roku se nejnovější ma „Sluneční hodiny“ 
loňského absolventa 
oboru Strojírenství, Ja-
na Vrány. 

Sluneční hodiny 
mají velkou a bohatou 
historii. Nejstarší slu-
neční hodiny pocházejí z archeologických vyko- jiné, setkáváme se s nimi převážně v zahradní ar-
pávek v Irsku a jsou přibližně datovány do období chitektuře. Jsou zhotoveny na masivní dřevěné la-
5000 let př. n. l.  Hodiny se využívaly ve starověkém kované desce, vodorovně umístěné na kovovém 
Egyptě, Babylonii, Indii i Číně. Stejně tak i ve staro- sloupu, kde ukazatel času polos skloněný pod úh-
věkém Řecku a Římě. S postupným rozvojem prů- lem 40°05´20´´ vrhá stín na kovový číselník. 
myslu a potřeby přesného měření času, význam slu- Úhel polosu je dán zeměpisnou šířkou místa, 
nečních hodin upadal. Dnes mají sluneční hodiny kde se sluneční hodiny nachází. Ta je v našem pří-
spíše funkci dekorativní, než užitkovou. padě 49°54´40´´. A doplněk do 90° je právě úhel po-

Principem slunečních hodin je vrhání stínu tyčí losu. Protože pravý sluneční čas neplyne kvůli elip-
zvanou gnómon (svisle orientovaná) nebo polos tické dráze Země rovnoměrně, je součástí hodin i 
(paralelní s osou otáčení Země) na číselník. Sluneční graf časové korekce. A latinský nápis na hodinách? 
hodiny mohou mít různou konstrukci, podobu a Dá se přeložit slovy „ BEZE SLUNCE NEJSEM NIČÍM“. 
umístění. V podstatě rozeznáváme hodiny svislé, 
vodorovné a rovníkové (se šikmým číselníkem). 
Zmíněné troje čáslavské hodiny jsou vytvořeny svis-
le na fasádách domů a jsou orientovány zhruba na 
jih. Studentem vytvořené vodorovné hodiny jsou Ing. Jan Novák, učitel technických předmětů

ČÁSLAVSKÉ SLUNEČNÍ HODINY

SKUPINA IMODIUM OVLÁDLA HERNA BAR
28. listopadu dorazila do čáslavského Herna Baru celé turné, a tak mohl být připraven na ledacos. 
broumovská kapela Imodium, která zde zakončila Thom Artway koncert zvládl také na výbornou. I 
turné s názvem Autentik tour 2015. Chybět nemohl když jeho vystoupení bylo na rozdíl od již zmiňova-
ani Thom Artway, který vystoupil pouze s kytarou a ného rozverného hitu postaveno na pomalých pís-
svým hlasovým projevem. Nutno podotknout, že ních a jemných melodiích, jasně potvrdil svůj status 
předstoupit před publikum bez jakéhokoliv dopro- vycházející písničkářské hvězdy, o které s největší 
vodu není nic jednoduchého, což bylo umocněno pravděpodobností ještě uslyšíme.   
také skladbou publika, které převážně čekalo na Poté mohli na scénu nastoupit Thom, Kárl, Ro-
úderné - i když ten večer elektroakustické - Imodi- noon a Daniel. Koncert se díky elektroakustickému 
um. provedení písní odehrával v příjemné komornější 

atmosféře, ale zároveň mu nechyběla energie a na-
léhavost, která je s kapelou, především díky zpěvá-

Mladý Thom Artway, ale s kovi, neodmyslitelně spjata. Imodium zkrátka doká-
broumovskou skupinou sólově absolvoval téměř ží strhnout i s klasickými kytarami. Důkazem byly 

první dvě řady fanoušků, kteří si koncert 
užívali v sedě na zemi, ale i je nakonec hud-
ba strhla a postavila na nohy.  

Otazníkem večera bylo, zda se před 
mikrofon postaví také Žanet Vargová z 
čáslavské Nanosféry a doprovodí Imodium, 
protože její hlas můžeme slyšet v písni Haló 
pane z desky Valerie. Zpěvačka vystoupila 
sice v písni Tajné lásky, ale i tak byla odmě-
něna potleskem diváků a skandováním její-
ho jména. 

Večerem zazněl průřez celou tvorbou 
skupiny a bezpochyby se jednalo o závěr 
turné, se kterým museli být spokojeni jak 
fanoušci, tak sama kapela.                         

Do karet mu  nehrál ani fakt, že Hit I Have No 
Inspiration sice zná podvědomě spousta lidí, ale co 
čekat od živého projevu a dalších skladeb mnoho 
přítomných nevědělo. 

JN

V říjnu byla na čáslavském vlakovém nádraží otevře-
na malá knihovnička, která cestujícím umožňuje 
vypůjčit si knihu pro zpříjemnění cestování zcela 
zdarma. Cestující knihy po přečtení vracejí zpět na 
čáslavské nádraží nebo knihu vloží do police na ji-
ném nádraží s touto službou. 

Vzhledem k pozitivním ohlasům, směřovaným k 
této formě půjčování knih, Městské muzeum a 
knihovna Čáslav 8. prosince otevřelo další čtyři kni-
hovničky také ve zdejší městské nemocnici. Nyní si 
mohou knihu půjčit pacienti, kteří pro své uzdravení 
v nemocnici musejí pár dní zůstat, kteří v nemocnici 
čekají na vyšetření nebo jejich návštěvy a doprovod. 
K dispozici mají prozatím okolo sto šedesáti knižních 
titulů, umístěných na čtyřech místech. Knihovničku 
zájemci najdou na interním oddělení, geriatrickém 
oddělení a dvě místa jsou také v blízkosti chirurgické 
ambulance.                                             JN

KNIHOVNIČKY V NEMOCNICI
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Čáslav každoročně žije bohatým životem, v jehož rytmu má každý šanci najít program, který mu vyhovuje. 
Ať již se jedná o kulturní a společenské akce, zábavu pro děti, sportovní utkání a další soutěže, stejně jako 
naučné a zajímavé přednášky a mnoho dalšího. Organizátory uvedených akcí jsou například Městské 
muzeum a knihovna, dům dětí a mládeže, ale samozřejmě také Dusíkovo divadlo, soukromé osoby nebo 
přímo Město Čáslav. Některé z nich se pak konají za velkého zájmu veřejnosti, u jiných je již předem 
předpokládána účast menší skupinky lidí. I takové programy jsou ale velmi potřebné, vždyť ne všichni mají 
stejný vkus a požadavky na trávení volného času. 

Zkrátka - ať již má obyvatel Čáslavi zájem o aktivní či spíše pasivní zábavu, je velmi pravděpodobné, či 
spíše jisté, že svůj díl z pomyslného koláče zdejších akcí najde. Ostatně pojďme se ohlédnout za některými 
z těch nejvýznamnějších, které bavily Čáslav v roce 2015.  
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Již 17. ledna roku 2015 ožil spole-
čenský sál hotelu Grand na Žižkově 
náměstí tóny melodií v podání oblíbené 
Březovanky, která po celý večer bavila 
účastníky . Tanec a 
zábava až do brzkých ranních hodin 
jakoby symbolicky otevřely seznam 
mnoha dalších společenských a 
kulturních akcí, které na svůj čas teprve 
čekaly. A určitě jich nebylo (jak je vidět z 
následujících fotografií) málo...

15. městského plesu

Jednou z prvních a skutečně hojně navštěvova-
nou expozicí, která byla pro zájemce připravena ve 
výstavní síni městského muzea a knihovny na 
Žižkově náměstí, se stalo 

. Výstava byla v 
průběhu svého trvání doplněna komentovanými 
prohlídkami i dalšími doprovodnými programy 
zvláště pro děti, které měly možnost seznámit se s 
dobou, kterou známe již jen z obrázků a knih, 
zábavnou a interaktivní formou. 

K vidění byla jízdní kola od těch skutečně 
nejstarších až po taková, která se možná doposud 
skrývají v některých kůlnách či garážích...

Dobrodružství cyklistiky - 
Éra vysokého kola v Čechách

2. února, jen několik dní 
po předávání pololetních vy-
svědčení ve školách, obdržely 
svoje certifikáty také účastni-
ce dalšího semestru ne-
obyčejně oblíbeného cyklu 
přednášek 

, kterou za podpory 
zdejšího městského úřadu 
organizují vždy zaměstnanci 
městského muzea a knihovny. 
O úspěšnosti tohoto progra-
mu svědčí vždy skutečnost, že 
i každý další plánovaný se-
mestr je pokaždé již předem plně obsazen do Univerzity je přitom omezena jen prostorový-
posledního nabízeného místa. Kapacita mi možnostmi pořadatele.

Univerzity vol-
ného času

Svátek svatého Valnetina, který i v naší republice získává 
rok od roku na oblibě, oslavili milovníci vážné hudby na Nové 
scéně Dusíkova divadla poslechem koncertu, příznačně naz-
vaného . V programu vystoupil například sólista 

Národního divadla Pa-
vel Vančura, sólistka Di-
vadla J. K. Tyla v Plzni 
Eva Pavelková-Marková 
nebo muzikálová zpě-
vačka Lucie Mrňáková. 
Všichni jmenovaní u-
mělci přitom mají vel-
mi úzký vztah právě k 
našemu městu, kde 
prožili značnou část své-
ho života. 

Operní i operetní 
melodie nadchly všech-
ny posluchače, kteří vy-
nikající výkony vystupu-
jících ocenili dlouhotr-
vajícím a vřelým potles-
kem. 

Trocha lásky

Nejen dospělí obyvatelé Čáslavi, ale i děti stará místní dům dětí a mládeže, který byl - 
potřebují svůj prostor pro zábavu. O tuto stejně jako v minulých letech - organizátorem 
stránku života ve městě se největší měrou V sále hotelu Grand se 

opět sešly desítky dětí, pro něž 
měli pořadatelé připraveny hry, 
soutěže, ale i volný program, v 
němž měli princové, malé víly,  
piráti, berušky i ostatní účastníci 
dětského plesu možnost dosyta 
si zatančit se svými kamarády. 
Chybět nemohla samozřejmě 
ani  bohatá tombola a stejně tak 
drobné odměny za výhru v 
soutěžích. Všechny děti tak 
mohly domů odejít spokojené a 
plny zážitků, na které jistě ještě 
dlouho vzpomínaly. 

Dětského karnevalu. 

Březnová 
, která se us-

kutečnila v prostorách Dusíkova di-
vadla, přiblížila návštěvníkům ne-
všední i běžné pohledy na svět tak, 
jak je zachytily objektivy fotoapará-
tů vystavujících autorů. Výstava se 
setkala s velkou odezvou. 

výstava prací členů 
čáslavského fotoklubu

Součástí každodenní kultury je také 
odívání. Zvlášť pro ženy je tato oblast ži-
vota velmi důležitá, a proto se s velkým 
zájmem návštěvnic setkávají i čáslavské 

. Ani ta, která se uskutečnila na 
jaře roku 2015 nebyla výjimkou a najít 
místo v zaplněném sále bylo nemožné.

módní přehlídky návrhářky místní Edity 
Dlouhé



ČÁSLAVSKÝ ROK 2015 OBJEKTIVEM FOTOAPARÁTU

V pátek 24. dubna se sešli v hledišti čáslavského 
Dusíkova divadla (nejen) čáslavští sportovci, aby se 
zúčastnili  

. Svoje zasloužená ocenění si 
výherci převzali z rukou svých ještě úspěšnějších 
kolegů a mnohdy i vzorů. Vždyť mezi pozvanými 
hosty nechyběli například David Svoboda, Jarmila 
Kratochvílová, Ladislav Vízek, Simona Baumrtová, 
Jaromír Ježek a další. V doprovodném kulturním 
programu vystoupila hudební skupina Rybičky 48. 
Výtěžek akce byl věnován na podporu dětských 
onkologických pacientů. 

vyhlášení ankety o nejúspěšnějšího 
sportovce roku 2014

Letošní celodenní 
 nesly podtitul „Letní karneval fil-

mových a pohádkových bytostí“. Z názvu 
akce vyplývala také značná část jejího 
programu, včetně dvou průvodů masek, 
které prošly Žižkovým náměstím. Po 
celou dobu konání akce měli její návštěv-
níci možnost ochutnat také jídla, nabíze-
ná v rámci gastronomického festivalu. 

Program letošních slavností k velké 
lítosti návštěvníků i pořadatelů přerušil 
kolem patnácté hodiny přívalový déšť, 
který poničil zvukotechniku. I přesto lze 
konstatovat, že se během programu, 
který počasí umožnilo uskutečnit, 
návštěvníci dobře bavili. 

Čáslavské slav-
nosti

Letošní , která se uskuteč-
nila v první polovině letních prázdnin na 
hladině Podměstského rybníku oproti 
Čáslavským slavnostem počasí přálo. 
Sluncem zalitá vodní hladina hostila 
hned několik plavidel, při jejichž stavbě 
prokázali konstruktéři (a často zároveň 
také jejich posádky) opravdu velkou dáv-
ku fantazie. Boj byl tentokrát sveden o 
vlajku, umístěnou na plovoucím majáku. 
Součástí odpoledne se stala také soutěž 
o nejnápaditější plavidlo, v níž se o výhru 
podělil „traktor“ a „mašinka“. O dobrou 
náladu nebyla ani tentokrát nouze.  

Neckyádě

Několikadenní akci, nazvanou  
hostila Čáslav v polovině letních dvouměsíčních 
prázdnin, konkrétně ve dnech od 26. 7. do 2. 8. Akci 
pořádala zdejší twirlingová a taneční škola T.B.D. 
art school pod vedením Lubomíra Kábrta. V 
programu měli jeho mladí účastníci možnost získat 
nové dovednosti a zkušenosti pod vedením těch 
nejlepších twirlerů a tanečníků nejen z České 
republiky. Završením týdenního programu se stal 
celodenní festival v areálu letního kina v lesoparku 
ve Vodrantech.  

Czech Kábrt fest

Nepříliš okázalou, ale velmi důležitou akcí bylo 
také zprovoznění malé knihovničky v prostorách 
čáslavského nádraží Českých drah. Pracovnice 
městské knihovny do ní umístily více než stovku 
knih, které si mohou zájemci v rámci akce, nazvané 

 bezplatně a bez jakýchkoliv 
formalit vypůjčit například právě na cestu do vlaku 
a po přečtení opět vrátit na místo nebo do některé z 
dalších podobných knihoven v republice. Výborný 
nápad!

„Kniha do vlaku“

Dalším ročníkem letos pokračovala 
série literárních soutěží, nazvaná 
tentokrát Čáslav 2015. Soutěž pravidel-
ně pořádá zdejší Literární klub doktorky 
Nadi Benešové a její letošní kolo se 
setkalo s velkým zájmem soutěžících jak 
v kategorii prózy, tak i poezie. Slavnostní 
vyhlašování vítězů se uskutečnilo v 
prostorách výstavní síně Městského 
muzea a knihovny Čáslav na Žižkově 
náměstí. Cenu si převzali jak někteří 
místní autoři, tak i mnozí účastníci ze 
vzdálených koutů naší republiky. Již nyní 
je připravován ročník 2016. 

Děti i dospělí návštěvníci se dobře bavili na 
, které se opět po roční 

přestávce uskutečnilo v zahradě zdejšího 
městského muzea. Odpolední program se nesl v 
duchu pohádek a příjemné hudby, chybět 
samozřejmě nemohlo ani chutné a do dáli vonící 
občerstvení. Počasí v tomto roce Havelskému 
posvícení opravdu přálo, a tak mohli být pořada-
telé právem spokojeni.  

Havelském posvícení

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu 
na Žižkově náměstí, které se uskutečnilo na 
první adventní neděli - 29. listopadu - pozna-
menal silný déšť. I přes tuto nepřízeň počasí se 
na místě sešly desítky místních obyvatel 
převážně s malými dětmi, aby všichni byli 
svědky okamžiku, který se opakuje jen jednou 
do roka. Letos byla kromě ozdobeného smrku 
ve stejnou chvíli přítomným představena také 
nová světelná výzdoba také dalších částí 
náměstí. Od 1. prosince až do Štědrého dne pak 
každoročně patří plocha Žižkova náměstí 
oblíbeným vánočním trhům. 
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M ČUZEJNÍK ÁSLAVSKÝ
Po celý rok připravují pracovníci čáslavského městského muzea a knihovny pestrý a bohatý program jak 
pro milovníky historie, tak i současného umění. Zkrátka nepřijdou ani zájemci o nové poznatky a 
zkušenosti, předávané formou nejrůznějších přednášek. Čáslavské noviny se vždy snaží informovat o 
budoucích akcích, avšak Muzejník Čáslavský, připravovaný již podruhé, nese ohlédnutí za uplynulým 
rokem a některými vybranými akcemi, které rozhodně stojí za připomenutí. 

Rok 2015 s sebou přinesl významná výročí, která si 
připomenulo i Městské muzeum a knihovna Čáslav. 
Výročí, kterému jsme věnovali největší pozornost  
bylo 70. let od konce II. Světové války a 600 let od 
upálení Mistra Jana Husa.

Muzejní nocí jsme oslavili i Den dětí a připravili 
nejen pro ně  zajímavý program.  Celou akci jsme 
nazvali  „ Zazpívejme notu pro křiklouna Otu “ a 
touto hrou se představilo loutkové divadlo Kůzle z 
Kutné Hory  a pak už následovaly  hry  a soutěže. 

Po roce se opět v září, v prostorách muzejní 
zahrady,  uskutečnilo „ Havelské posvícení “ a to díky 
příznivcům z řad podnikatelů z Čáslavi, ale i z Prahy.  
Vystoupení hudební skupiny Olympic revival 
přilákalo mnoho příznivců, kteří si nejen při hudbě 
zatancovali, ale i zazpívali. 

V letošním roce jsme nově  pro maminky s dětmi 
každou středu od května  otevřeli muzejní zahradu. 
Děti  pod dozorem si mohly zadovádět na 
trampolíně, zaskákat panáka, šneka, zahrát s 
kamínky  piškvorky a dospělí na oplátku mohli v 
klidném prostředí vypít šálek kávy. 

ČÁSLAVSKÉ MUZEUM 
V ROCE 2015

Jan Žižka z Trocnova RNDr. Zdeněk Špinar CSc.,

Karel Kněžourek, Blažena Borovičková Podpěrová 

Jan Ladislav Dusík

 - 595 let (14. 7. 1420)  zvítězil nad Křižáky v bitvě na  (1916 - 1995), český paleontolog, světová autorita 
Vítkově na obojživelníky, především žáby. Úzce spolupracoval s malířem  Zdeňkem 

 - 125 let od narození (29. 9. 1890 ) Burianem
 učitel, uznávaný přírodovědec, vydal Velký přírodopis (1894 - 1980) - akademická sochařka, autorka 

ptactva I. a  II. díl., - 95 let od úmrtí  (1857 - 1920 ) mnoha hřbitovních  plastik
 - 255 let od narození ( 1760 - 1812) -  český hudební 

skladatel a klavírista 

Alois Eliáš, generál a politik 

Chramosta Emanuel (1860 - 1946 ) - čáslavský kronikář, čestný občan města, 
znalec regionální historie

Paní Čapková z Trutnova 
darovala 8 ks filmů z čáslavského regionu, paní 
Šťulíkova z Čáslavi šicí stroj, dřevěné stojací hodiny a 
jiné předměty

 
pan Oliva z Ústí nad Labem 

daroval staré fotografie ze sportovního, ale i 
kulturního dění v Čáslavi v letech 1938-46

Ing. Hamplová 
darovala muzeu kresby hub od  svého dědečka 
Jaroslava Horáka

 
pan Zach 

daroval Album Františka Kupky, které vydal v Čáslavi 
Jindřich Levý

 
paní Janyšová z Prahy 

darovala čáslavskému městskému muzeu různé 
předměty - samovar, kalamář, plechové krabice aj., 
které pocházejí z obchodu, který provozoval její otec 
v Čáslavi - prodej kávy, čaje a čokolády. 

Z Městského úřadu v Čáslavi jsme získali 
pozůstalost po paní učitelce Machotkové z činnosti 
Dětského pěveckého souboru v Čáslavi z let 1946 - 
1971.

Významné dary v roce 2015, 
které obohatily náš muzejní fond

Děti školou povinné představují významnou část z 
celkového počtu návštěvníků našeho muzea. 
Každoročně pro ně připravujeme řadu programů

Celkem se muzejních programů v 
letošním kalendářním roce zúčastnilo 1 453 dětí.

tomto roce uskutečnil i týdenní projekt pro žáky 9. 
tříd Starobylá Čáslav. Této nabídky využila opět ZŠ 

. Náměstí, kde v minulém školním roce vedla paní 
Jednak jsou to programy ke stálým 
muzejním expozicím, které jsou po 
domluvě s učitelem přizpůsobeny 
po časové i obsahové stránce dané 
třídě. Programy však nabízíme i 
pro krátkodobé muzejní výstavy. V 
letošním roce to byla zejména 
výstava Čáslav za druhé světové 
války, kterou připravil kurátor Mgr. 
Jiří Žaloudek pro tuto sezónu 
přímo v budově muzea v Husově 
ulici. Komentovaných prohlídek se 
zúčastnilo celkem 126 dětí od 
mateřských škol až po školy střední 
a také 51 seniorů z čáslavského 
Klubu důchodců. Velkému zájmu 
se těšila rovněž výstava Dobro-
družství cyklistiky převzatá z 
Regionálního muzea v Kolíně 
připravená jeho pracovnicí, náměstkyní ředitele učitelka Ivana Vašíčková také volitelný seminář 
Mgr. Lenkou Mazačovou. Kromě komentovaných regionálních dějin. 
prohlídek nabídlo naše muzeum i výtvarnou dílnu Nově jsme se letos pokusili propojit výtvarné 
pro mladší žactvo, ve které si děti vyráběly papírové výstavy s muzejními, kdy například tradiční výstava 

fotografií členů čáslavské-
ho Fotoklubu byla dopl-
něna jednak o staré foto-
aparáty ze soukromé sbír-
ky Pavla Dočekala, jednak 
o zařízení temné komory 
ze sbírek muzea. Při náv-
štěvě výstavy se tak žáci 
mohli seznámit nejen s 
vystavenými fotografie-
mi, ale při besedě s pa-
nem Brunnerem, členem 
čáslavského Fotoklubu, i s 
tím, jak se fotografie dříve 
vyráběly.  Dílna k výstavě 
ilustrátora Miloslava Muš-
káta nazvané Za divokými 
zvířaty a doplněné expo-

cyklistické čapky. Těchto programů se zúčastnilo náty z muzejní zoologické sbírky vedla děti k dů-
celkem 385 dětí. kladnému pozorování jednotlivých zvířat, které se 

Muzeum spolupracuje se školami také na pak snažily samostatně zachytit ve vlastních 
přípravě projektových dnů. Letos zpracovalo téma obrázcích. 
Z historie dopravy pro ZŠ Masarykova a Škola v               
minulosti pro ZŠ Náměstí. Po kratší pauze se v  Drahomíra Nováková

MUZEJNÍ PROGRAMY, PŘIPRAVENÉ PRO ŠKOLY

Některá výročí osobností z našeho regionu

stránka 24 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 1/2016  



Jistě většině lidí nemusím vysvětlovat co je 
Facebook, proto jen ve stručnosti.

novinky přímo z první ruky, pokud se stanete jejím 
fanouškem. Facebook je díky několika miliónům 

Facebook je sociální síť, kde se lidé sdružují a uživatelů nejrozšířenější sociální sítí na světě. 
vzájemně spolu komunikují. Uživatelé mezi sebou Obliba této sociální sítě neustále roste.
sdílí své osobní informace, multimediální data a Městské muzeum a knihovna Čáslav má též 
také mezi sebou komunikují (například prostřed- svoji profilovou stránku pod názvem „Městské 
nictvím chatu, zpráv a komentářů). Facebook slouží muzeum Čáslav“ a druhou „Městská knihovna 
i k udržování vztahů, kontaktů a především nám Čáslav“. Vkládají se zde pravidelně všechny výstavy, 
slouží k zábavě (různé aplikace - hry, testy apod.). přednášky, pozvánky, akce, zajímavosti a informace 
Spousty vašich oblíbených internetových stránek z naší organizace. Vloženými fotografiemi Vám 
mají profil i na Facebooku. Dozvíte se zde aktuální přiblížíme atmosféru všech uskutečněných akcí. 

Dozvíte se, co je nového i 
co pro Vás chystáme. Již 
třistašedesáti lidem se náš 
profil líbí a každým týdnem 
přibývají další. Pokud se 
chcete dozvědět o nás ví-
ce, přidejte si nás do svého 
profilu mezi své přátele a 
staňte se naším fanouš-
kem.

 Lenka Jelínková

FACEBOOK  MĚSTSKÉHO MUZEA A KNIHOVNY ČÁSLAV

Svátek možná nejdobrodružnějšího, v každém 
případě však atraktivního vědního oboru jakým 
archeologie bezesporu je, oboru, přinášejícího 
kromě vědeckých výsledků navíc nadšení z objevo-
vání, připomnělo letos poprvé 17. října také 
čáslavské muzeum. 

Valentové osvětlujícím jejich funkci, mimořádnost 
a význam. Výstava rovněž umožnila   formou 
posterů prezentaci výsledků zásadních výzkumů v 
našem regionu, prováděných Archeologickým 
ústavem v Praze – pracovištěm Kutná Hora. Formou 
nálezových zpráv a terénní dokumentace předloži-

Tradice je to zbrusu nová, vlastně se teprve tradicí la zájemcům také výsledky moderních záchranných 
má stát, vždyť poprvé byl tento svátek slaven v USA výzkumů  prováděných přímo v Čáslavi a zároveň 
až v roce 2011. Rychle však pronikl do zahraničí. V přiblížila představu o tom, co archeologové vlastně  
roce 2013 ho slavilo svou účastí na akcích napříč tak detailně zkoumají, sledují, dokumentují a 
celým světem již 70 tisíc lidí a v jakými metodami pracují.  
roce 2014 byl zorganizován i Návštěvníci se rovněž zúčastnili 
první český ročník na půdě komentované prohlídky archeo-
pražské Univerzity Karlovy. logické expozice, kde byl navíc 

Jaký je smysl této celosvěto- pro děti  připraven kvíz spočíva-
vé akce? Česká archeologie je ve jící v hledání analogií mezi 
světě uznávanou disciplínou se současností a středověkem na 
špičkovými výsledky na poli základě pochopení funkce 
evropské i světové vědy, veřej- vybraných předmětů, jež měly 
nosti je však třeba ukázat, že archeologie je také dříve odlišnou podobu. Na přednášce s prezentací 
přítomna všude okolo nás. Proto hlavní iniciátoři „Archeologie bez rýče a bez lopaty“ byly názornou 
velmi ocenili, že se tentokrát již neúčastnily jen formou představeny nejběžnější metody tzv. 
větší instituce se sídlem v Praze, ale že se kromě nedestruktivní archeologie jako je letecké snímko-
univerzitních pracovišť, pracovišť akademie věd, vání krajiny, geofyzika nebo využívání  metod 
památkářských institucí, soukromých archeologic- jiných, vesměs přírodovědních oborů. Tak se mohl 
kých o.p.s. a archeoparků přidalo i několik muzeí a posluchač zamyslet například nad tím, kdo vlastně 
mezi nimi čáslavské muzeum (seznam zúčastně- vyrobil dle daktyloskopie věstonickou Venuši nebo 
ných institucí lze najít na www.archeologienadosa- se dozvědět, jací paraziti dle analýz mikrobiologie 
h.cz, stačí zadat do okénka "Hledat" heslo  Meziná- trápili Kelty v našem regionu a co mohou poznat 
rodní den archeologie). Vzhledem k tomu, že jinak antropologové na lidských kostech. Výstava byla 
šlo vesměs o instituce přece jen většího rozsahu, prodloužena na celý týden, aby byla dána možnost 
byla účast čáslavského muzea oceněna nejen její návštěvy s komentářem také školám a na koho 
poděkováním českých univerzitních iniciátorů, ale nevyšel požadovaný termín, dostalo se mu  náhra-
překvapivě přišel také nečekaný  oceňující e-mail dy v podobě přednášky o archeologii bez rýče 
až z USA. dodatečně přímo ve škole.  

A co mohlo naše muzeum v sobotu 17. října Hlavním cílem, který původní inciátoři tohoto 
nabídnout? To, co běžně neuvidíte! Krátká výstava mezinárodního dne deklarovali, bylo rozšíření 
v muzeu ukázala TOP nálezy z Čáslavska ukryté aktivit - a tím i povědomí o archeologii -  z Prahy do 
jinak celoročně v bezpečí depozitáře, doprovázeny regionů a lze říci, že k tomuto cíli čáslavské muzeum 
byly odborným výkladem archeoložky dr. Jarmily podstatně přispělo.                                       -jv-

VÝSTAVA ČÁSLAV ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY
PŘIPOMNĚLA VÝZNAMNÉ VÝROČÍ

V letošním roce si město Čáslav připomnělo 70. 
výročí ukončení II. světové války. Proto Městské 
muzeum a knihovna Čáslav uspořádala výstavu k 
připomenutí událostí, které se odehrávaly v Čáslavi 
v osvobozujících květnových dnech roku 1945. V 
městském muzeu Čáslav se nalézá rozsáhlý 
fotografický fond od pana Hollegchy, který se stal 
základem výstavy. Také byly vystaveny exponáty z 
Regionálního muzea Kolín, Českého muzea stříbra 
Kutná Hora a některých soukromých sběratelů. 
Instalovaná expozice byla k zhlédnutí od dubna do 
září tohoto roku a sloužila zároveň jako výukový 
materiál místním školám. Při přednáškách se 
zároveň promítal autentický snímek zachycující 
květnové dny a hraný film o partyzánské skupině 
Mistra Jana Husa. 

REVITALIZACE ARCHEOLOKALITY 
HRÁDEK OPĚT POKROČILA
V posledních měsících proběhla revitalizace 
původního osídlení města Čáslavi současné 
archeolokality Hrádku. Na této ploše vedle 
fotbalového stadionu vzniká turistický prostor, který 
ve formě naučné stezky připomene dálnou historii 
našeho města. Do současné doby to byl pouze 
zarostlý vrch nepropustné „jungle“, který v rámci 
dobrovolnické činnosti začali přetvářet členové 
Muzejního a archeologického spolku Včela 
čáslavská a hlavně oddíl Judo Čáslav. V tomto roce se 
vyřezaly náletové dřeviny a prostor byl zpřístupněn 
schody do terénu, které byly zpevněny vyřezaným 
náletem. Městské muzeum a knihovna Čáslav ve 
spolupráci s archeology připravuje panely pro 
naučnou stezku, které budou instalovány z jara 
příštího roku a celý prostor se otevře široké 
veřejnosti.    

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE V ČÁSLAVSKÉM MUZEU

Městské muzeum a knihovna Čáslav
tel: 327 31 22 07
www.cmuz.cz

 stránka 25 | ČÁSLAVSKÉ NOVINY | 1/2016   



V listopadu roku 2015 se v čáslavské porodnici narodilo celkem 37 dětí, 
z toho 12 do čáslavských rodin. Ve stejném období zemřelo 8 místních 
občanů. Byly uzavřeny 3 sňatky.

LEDEN

Nebylo mi přáno déle s vámi být nebylo léku, abych mohl žít...

14. ledna uplynou 3 roky od úmrtí
našeho milovaného manžela,

otce a dědečka, 
pana 

Jaromíra Radkovského, 
plk. v.v.

Dne 15. 1. 2016 uplyne dlouhých 
smutných 5 let,

co nás navždy opustil 
pan

František Beran

Dne 8. ledna to budou 3 roky, 
co nás opustil náš milovaný manžel a děda

pan

Stále vzpomíná manželka Jiřina,
dcera Jana s rodinou a syn Milan s rodinou

Dne 18. prosince uplynuly 4 roky 
ode dne, kdy nás v tichosti opustila,

paní

Hana Milinková

Vzpomíná celá rodina 

Dne 12. ledna 2016 uplynou 3 roky
od úmrtí pana

Antonína Janáka
z Dolních Bučic

Stále vzpomíná manželka Gabriela,
synové Bohuslav a Petr,
sestra Marie s rodinou

a bratr František s rodinou.

Dne 22. ledna uplyne 8 let ode dne, 
kdy nás navždy opustila 

paní

Blanka Kučerová
ze Žehušic.

Stále vzpomíná 
dcera Dana Jurčíková s rodinou.

Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas, 
zůstalo nám jen vzpomínání na toho, 

kdo rád žil a měl nás tolik rád...

28. prosince 2015 uplyne 5 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila naše maminka,

paní 

Hana Haufová
z Čáslavi.

S láskou a úctou vzpomínají dcery 
a syn s rodinami. 

S láskou vzpomínají manželka Františka,
dcera Alena s rodinou, dcera Monika s rodinou

Stále s úctou vzpomínají 
dcera Zdena, vnoučata, pravnoučata

a kamarádi myslivci, včelaři, muzikanti.

S malým předstihem před tou pravou nadílkou 
se na děti do zdejší mateřské školy přišli podívat i 
Mikuláš s andělem a čertem. Za písničky a básničky, města, inženýr Jaromír Strnad, který dětem přečetl 
přednesené vzácné návštěvě, a často i za velkou pohádku k odpolednímu odpočinku. 
dávku odvahy děti samozřejmě dostaly nezbytné „Jde o dlouhodobou akci, které se mohou zú-
balíčky, plné ovoce a sladkostí.                                 častnit například i rodiče dětí, které do mateřinky 

chodí, ale třeba i další osobnosti 
našeho města,“ vysvětlila podstatu 
akce, k níž se přidala i Čáslav, ředi-
telka mateřské školy, Bc. Renata 
Mišutková. 

Celostátní kampaň Celé česko 
čte dětem přišla d naší republiky již 
před téměř deseti lety a jejím cílem 

Předvánoční čas patří mimo jiné také mnoha akcím, je podpořit u dětí vnímání krásy 
určeným převážně dětem. Také ve zdejší mateřské čteného slova a vzbudit zájem o 
škole se program přizpůsobil adventnímu období a literaturu. Akci významně podpo-
děti čekalo hned několik překvapení. Například již rují například Zdeněk Svěrák, Mi-
na počátku prosince se ve dvou třídách čáslavské chal Horáček, Arnošt Goldflam i 
MŠ zúčastnil akce Celé česko čte dětem starosta další. 

zn

PŘEDVÁNOČNÍ PROGRAM PRO DĚTI Z MŠ

Dne 5.ledna uplynou 3 roky, 
co nás navždy opustil

pan 

Stále vzpomínají 
bratr Vlastimil s rodinou 

a nejbližší příbuzní.

Josef Trýnoha ml.

Čas rychle utíká, bolest a vzpomínka zůstává...

Bohuslav Veselý
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DIVADELNÍ SEZÓNA LEDEN - ČERVEN 2016
Středa 6. ledna v 19.00 LUBOMÍR BRABEC a JIŘÍ BÁRTA / koncert

Neděle 17. ledna v 15.00 MRAZÍK / Docela velké divadlo Litvínov

Pátek 22. ledna v 19.00 VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM... / Agentura Harlekýn 

Středa 27. ledna v 18.00 / Nová scéna SARDINIE

Pondělí 15. února v 19.00 JAKUB SMOLÍK 

Středa 17. února v 19.00 MANŽELSKÝ POKER / Divadlo Palace

Čtvrtek 18. února v 19.00 SCREAMERS 

Neděle 28. února v 15.00 HONZA A ČERT / Divadlo Pohádka Praha

Středa 2. března v 18.00 / Nová scéna BOLÍVIE

Úterý 8. března v 19.00 LIGA PROTI NEVĚŘE / Agentura Zeman

Neděle 13. března v 15.00 VELRYBA LÍZINKA / Divadlo Krapet

Čtvrtek 17. března v 19.00 DÁMY Z ANIANE / Divadlo Palace

Pondělí 21. března v 19.00 KONCERT VOKÁLNÍHO SESKUPENÍ 4TET – IV. VERZE 
PROGRAMU

Pondělí 4. dubna v 18.00 / divadlo TAJE THAJSKA: Z OPIČÍHO MĚSTA ZA KRÁ-
LOVSKOU KOBROU 

Večer svátku Tří králů se v čáslavském divadle rozezni tóny kytary a violoncella v 
provedeni Lubomíra Brabce a Jiřího Bárty.

Výpravná činoherní pohádka Jany a Jurije Galinových na motivy Erdmanova 
scénáře k proslulému filmu o Nastěnce a Ivánkovi, hloupé Marfuše a zlé mace-
še, Dědu Mrazíkovi a dědečku Hříbečkovi, o zlé ježibabě, ale také o tom, že lás-
ka a dobrota vždycky zvítězí nad zlobou a nenávistí. Divadelní abonmá C JARO 
2016

Renato Gior-
dano a Rodolfo Sonego Hořko-sladká komedie o tom, jak si udržet manželství… 
Stejnojmenný slavný film natočili v roce 1982 Alberto Sordi a Monica Vittiová v 
hlavních rolích  a Sordi se ujal i úlohy režiséra. Na divadelních prknech byla hra 
poprvé uvedena v Římě v roce 2012 v úpravě a režii Renata Giordana, který se 
zároveň zhostil role soukromého detektiva. V režii V. Strniska hrají: Simona Sta-
šová, Michal Dlouhý, Andrea Daňková, Vasil Fridrich nebo Petr Vančura. Diva-
delní představení není součástí divadelního abonmá.

 - ze svatby na svatební cyklo-
cestu / Renata a Martin Stillerovi. Cestovatelský pořad.

Koncert Jakuba Smolíka s doprovodnou skupinou a vokalistkami.

V životě nastávají situace, kdy dochází k „vyložení karet na stůl“, takže „karty 
jsou rozdány“ a jednotlivá kola vysvětlování a slovních říček, které ve své hře 
popsal slavný autor, mistr francouzské konverzační komedie Marc Camoletti 
Vás dokonale pobaví. V režii Petra Hrušky hrají: Jiří Langmajer, Daniela Šinkoro-
vá, Kateřina Pindejová, Adéla Gondíková /Andrea Kerestešová, Jan Krafka, Petr 
Stach. Divadelní abonmá B JARO 2016

Zábavný pořad skupiny Screamers pana Ladislava Černého s názvem: Účastníci 
zájezdu.

Známá postava klasických českých pohádek HONZA prochází světem, aby se 
mnohému naučil, všude se dobře díval a nakonec si nevěstu vyhledal. Tento-
krát se na své cestě pustí do křížku s čertem Hejhulákem, který lidské hříchy 
sčítá a plánuje, jak to bude s Marjánkou a její panímámou… Divadelní abonmá 
C JARO 2016

 – chudá krásná Indiánka / cesto-
vatel a fotograf Pavel Svoboda
Bolívie je jako žebrák, který pospává na pokladu. Surovinová velmoc, přesto 
nejchudší zemí Jižní Ameriky. Bolívie je zemí s extrémní geografií, nabízí ideální 
podmínky pro dobrodružné cestování…. 

Divadelní komedie známého českého režiséra Zdeňka Podskalského, kterou 
původně napsal pro Janu Brejchovou, Jiřinu Jiráskovou a Vlastimila Brodského.
Jedna z nejúspěšnějších her Zdeňka Podskalského, ve které si občas i sám za-
hrál. V režii Bisera Arichteva hrají: Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová, Veronika 
Nová, alt. Tereza Šefrnová. Divadelní představení není součástí divadelního 
abonmá.

Všichni jste se alespoň jednou v životě zatoulali. Takže asi tušíte, jaké to je, ocit-
nout se v cizím prostředí a mezi cizími bytostmi. No a tak si možná dovedete 
představit, jak se musí cítit hrdinka naší pohádky velryba Lízinka, která se k 
nám do českých řek zatoulala až ze Severního moře. Divadelní abonmá C JARO 
2016

Marie a Ester. Dvě sestry, dva lidské příběhy z opačných pólů lidské existence. 
Zatímco Marie si přinesla do rodného domu nekončící proud svyćh příběhů ze 
všech pařížských lokálů – těch skutečných i smyšlených, její sestra Ester si žila 
svůj poklidný život venkovské učitelky… V režii Viktorie Čermákové hrají: Da-
niela Kolářová, Dana Syslová, Jaromír Meduna, Milan Stehlík, Lucie Pernetová. 
Představení není součástí divadelního abonmá.

 Již téměř 13 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, 
ale i hereckými výkony a nápady VOKÁLNÍ SESKUPENÍ 4TET. Gentlemani v cy-
lindrech opět připravili originální podívanou v programu, která měla premiéru 
v září 2015. 

Kateřina & Miloš MOTANI  / MULTIMEDIÁLNÍ PROJEKCE
Zlaté lesklé chrámy, zapálené kouřové tyčinky, cinkání mincí, monotónní mod-
litby, vůně kokosové polévky, spousty krámků, záplavy úsměvů, písmo, které 
nikdo nepřečte, indičtí sloni, rozpustilé opice nás obklopují po celou dobu naší 
cesty napříč severním Thajskem – a na to vše shlíží moudré oči Buddhovy.

Úterý 5. dubna v 19.00 KUTLOCH aneb I muži mají své dny / Studio DVA

Neděle 10. dubna v 15.00 RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY  / Divadlo Anfas Praha

Čtvrtek 14. dubna v 19.00 RADŮZA

Sobota 23. dubna v 17.00 VĚNOVANKA pokřtí své první CD

Středa 27. dubna v 18.00 / Nová scéna INDIE: „ Zlatý trojúhelník“ Dillí – Agra – 
Jaipur / Mgr. Jarmila Sejčková

Úterý 10. května v 19.00 ONDŘEJ HAVELKA a jeho Melody Makers

Pondělí 23. května v 19.00 DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ / Divadelní 
společnost Háta 

Červen 2016 – termín upřesníme RUKOJMÍ BEZ RIZIKA / Agentura Harlekýn 

Komedie plná ironie o těžkém údělu muže v současném světě. Doba je v krizi, 
svět je v krizi, vztahy jsou v krizi, to je všeobecně známo, ale pozor: I muži jsou v 
krizi! Přicházejí postupně o svá poslední výsadní práva a pozice neohrožených 
vládců vesmíru… V režii Jana Jirků hrají : Bob Klepl, Kryštof Hádek / Václav Jílek, 
Michal Slaný / Petr Bláha, Filip Blažek / Roman Štabrňák. Divadelní abonmá B 
JARO 2016

Ve chvíli, kdy na rybník Brčálník padá tma tmoucí a na hladině se zatřpytí první 
hvězdy, se vydává veselý, neposedný skřítek Rákosníček na své nebeské dobro-
družství. Jak to dopadne, když si Rákosníček chce vysloužit u vesmírného 
hvězdáře hvězdu a místo toho spadne dolů na Zem s hvězdičkou Leničkou i Ma-
lým vozem? Divadelní abonmá C JARO 2016

Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů, její hudba vychází 
částečně z chansonu, ale největší díl inspirace čerpá Radůza z folklóru a nálady 
městských odrhovaček, které v jejím syrovém podání nabízejí nečekané hu-
dební i textařské obraty. Řadí se tak k silné generaci alternativní scény devade-
sátých let, která sklízí úspěchy nejen na domácích pódiích, ale i v zahraničí.

Konečně Vám Věnovanka může představit svou vlastní desku a splnit tak Vám i 
sobě veliké přání. Můžete se těšit na dechovkové hity, které už jste v podání 
Věnovanky slyšeli, ale čeká Vás také spousta novinek a pár významných hostů. 
Přijďte se potěšit českou a moravskou písničkou. Těšíme se na Vás!

Indie nabízí mnoho krás. Budeme obdivovat skutečné klenoty minulosti, mo-
hutné pevnosti, honosné paláce a velkolepé hrobky panovníků. Vrcholem na-
šeho putování bude běloskvoucí Tádž Mahal – skvost světové architektury.

Koncertní vystoupení Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers -  autentická in-
terpretace populární hudby období raného a vrcholného swingu od počátku 
let třicátých až k raným letům čtyřicátým.

Ray Cooney / John Chapman
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle těs-
ná… Přesně takové „převýšení poptávky nad kapacitou“ nastane v bláznivé 
komedii známých anglických dramatiků.Divadelní komedie, která náleží k vr-
cholům společné tvorby obou autorů, se dočkala mnoha nastudování na ang-
lických scénách, stejně jako v divadlech newyorské Broadwaye. Nyní ji může 
poprvé zhlédnout v českém překladu také naše publikum. V režii Antonína Pro-
cházky hrají : Mahulena Bočanová / Kamila Špráchalová, Lukáš Vaculík, Pavel 
Nečas / Martin Zounar, Monika Absolonová / Adéla Gondíková / Kateřina Lo-
jdová, Jana Birgusová / Sandra Černodrinská, Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček / 
Martin Sobotka, Ivana Andrlová / Olga Želenská, Jana Zenáhlíková / Vlasta Že-
hrová. Divadelní abonmá B JARO 2016 

Alain Reynaud Fourton 
Francouzská komedie s kriminální příchutí. Ženami obdivovaný spisovatel 
Marc a jeho přítel Luck chtějí společně spáchat sebevraždu. Překazí jim to troji-
ce prchajících amatérských lupičů s pytlem plným peněz. Vtrhnou do bytu, se-
bevrahy si vezmou za rukojmí a vyhrožují, že je zabijí, což je právě to, co si Marc 
s Lucem nejvíce přejí… Ale plný pytel peněz dokáže dokonale oživit i sebevra-
ha… V režii Jana Nováka hrají:  Václav Vydra, Jan Šťastný, Svatopluk Skopal, Len-
ka Zahradnická, Jana Boušková, Martin Zahálka a další. Divadelní představení 
není součástí divadelního abonmá.

Rezervace a předprodej vstupenek

1. Předprodej Dusíkovo divadlo v Čáslavi, Masarykova 194, 286 01 Čáslav

2. Předprodej Informační centrum v Čáslavi, Náměstí J. Žižky 197, 286 01 

3. V pokladně divadla vždy 30 minut před konáním akce

Rezervované vstupenky si vyzvedněte nejpozději 14dní před termínem 
akce!!!

 

Oficiální webové stránky :  tel.: 327 312 139
e-mail: predprodej@kulturacaslav.cz
Po. 8.00 - 12.00  13.00 - 17.00, St.  8.00 - 12.00  13.00 - 17.00
 

tel.: 327 300 265, e-mail: info@meucaslav.cz
Po. - Pá.  8.00 - 11.30  12.00 - 16.30, So. 9.00 - 11.30  12.00 - 16.30
 

www.kulturacaslav.cz,
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16.ledna 2016 od 9 do 12 hodin
KERAMICKÉ DOPOLEDNE - pokladnička.

23.ledna 2016 od 9 do 11 hodin
BAREVNÉ SÁDROVÉ ODLITKY

24. ledna 2016 od 10 do 16 hodin
GYMNASTICKÁ PRŮPRAVA, zk taneční

29.ledna 2016 od 8 do 15 hodin
VESELÉ PRÁZDNINY V DDM (pololetní)

Nabídka letních táborů pro léto 2016
LETNÍ TANEČNÍ TÁBOR I. (8. 7. – 15. 7. 2016)

LETNÍ TÁBOR TENKRÁT NA ZÁPADĚ (8.7. – 15.7.2016)

LETNÍ TÁBOR PODĚBRADY (10. 7. – 15. 7. 2016)

LETNÍ TANEČNÍ TÁBOR II. (13. 8. – 20. 8. 2016)

PŘIHLÁŠKY NA VŠECHNY AKCE (včetně táborů) K VYZVEDNUTÍ V 
KANCELÁŘI DDM. Bližší informace o připravených akcích v kanceláři Domu 

dětí a mládeže Čáslav. Jeníkovská 222, nebo na tel. č. 327 311054, 
731449131

 Pro děti od 3. tříd - účastnický poplatek  
100,- Kč. Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 13.1.2016 v kanceláři DDM

 Pro děti od 1. tříd - účastnický poplatek  50,- Kč. 
Přijďte si namalovat barevné sovičky, rybičky, zvířátka, nebo roboty pro 
potěšení. Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat  do 19.1.2016 v kanceláři DDM

 TS Rascalz, Freaks, Limited Edt. -  
účastnický poplatek  50,- Kč. Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 
18.1.2016 v kanceláři DDM

 Pro děti od 1. tříd - účastnický poplatek  
100,- Kč (pitný režim, svačina, oběd, pomůcky) - veselé hry, soutěže, tvoření, 
výroba lízátek... Přihlášky spolu s poplatkem odevzdat do 22.1.2016 v kanceláři 
DDM

 Děti se naučí novým tanečním 
stylům, nové taneční vazby, chybět nebudou hry, soutěže, vyrábění a na konci 
pobytu oblíbená diskotéka. Pro děti od 3. do 6. tříd - rekreačně sportovní areál 
Tesla , Horní Bradlo u Seče - cena 3300,-Kč - ubytování ve srubu s vlastním wc a 
sprchou - plná penze, celodenní pitný režim - taneční lektor, pedagogický a 
zdravotnický dozor - venkovní bazén, wellness, hřiště - hry, taneční battly a 
vystoupení, odměny za táborové soutěže. Závaznou přihlášku odevzdat v DDM 
nejpozději 19. 2. 2016.

 Pro děti je připravena 
celotáborová hra, spousta soutěží, her a zábavy. Pro děti od 7 do 15 let - 
rekreačně sportovní areál Tesla , Horní Bradlo u Seče - cena 3300 Kč – ubytování 
v chatkách s vlastním wc - plná penze, celodenní pitný režim - pedagogický a 
zdravotnický dozor - venkovní bazén, wellness, hřiště - hry, odměny za táborové 
soutěže. Závaznou přihlášku odevzdat v DDM nejpozději 20. 2. 2016.

 Sportovně rekreační tábor s 
celodenním výletem. Pro děti od 1. tříd - domov mládeže Poděbrady - cena 
3000 Kč - ubytování - plná penze, celodenní pitný režim - celodenní výlet - hry, 
odměny. Závaznou přihlášku odevzdat v DDM nejpozději 30. 3. 2016

 Budeme se věnovat tanečním 
stylům street dance (dancehall, house atd), reggeaton, modern dance aj - pro 
dívky od 7. tříd - rekreačně sportovní areál Tesla , Horní Bradlo u Seče - cena 
3300 Kč - ubytování v chatce s vlastním wc - plná penze, celodenní pitný režim - 
taneční lektor, pedagogický a zdravotnický dozor - venkovní bazén, wellness, 
hřiště - nové vazby a choreografie, odměny
Závaznou přihlášku odevzdat v DDM nejpozději 19. 2. 2016

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

Výstava ve foyer divadla: 
Ladem skladem

Středa 6. ledna  v 19.00
LUBOMÍR BRABEC a JIŘÍ BÁRTA / koncert

Neděle 17. ledna v 15.00
MRAZÍK/ Docela velké divadlo Litvínov

Pátek 22. ledna v 19.00
VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM... / Agentura Harlekýn

Středa 27. ledna v 18.00 / Nová scéna
SARDINIE - ze svatby na svatební cyklocestu / Renata a Martin Stillerovi

Milovníci papíru, tiskařské barvy, písmových znaků, knižních bloků, ilustrace a 
příběhů se sešli na jednom místě, aby předvedli výběr ze svých výkonů. 
Nesmíte přehlédnout zajímavé knižní vazby, neotřelé úpravy knih, neviděné 
stylizace a zápletky, papírová kouzla, tisky a mnohé další. Představí se vám 
nakladatelství Bylo Nebylo.
 

Večer svátku Tří králů se v čáslavském divadle rozezni tóny kytary a violoncella v 
provedeni Lubomíra Brabce a Jiřího Bárty. Vstupné 250 Kč.

Výpravná činoherní pohádka o Nastěnce a Ivánkovi, hloupé Marfuše a zlé 
maceše, Dědu Mrazíkovi a dědečku Hříbečkovi, o zlé ježibabě, ale také o tom, 
že láska a dobrota vždycky zvítězí nad zlobou a nenávistí. Divadelní abonmá C 
JARO 2016. Vstupné 70 Kč.

Hořko-sladká komedie o tom, jak si udržet manželství... Stejnojmenný slavný 
film natočili v roce 1982 Alberto Sordi a Monica Vittiová v hlavních rolích  a 
Sordi se ujal i úlohy režiséra. Divadelní představení není součástí divadelního 
abonmá. Vstupné 350,  320,  250 Kč.

Cestovatelský pořad.  Vstupné 70  senioři a studenti 50  Kč.

LEDEN

18. ledna 2016 v 17 hodin
ČAJ O PÁTÉ S KATEŘINOU FRODLOVOU

19. ledna 2016 v 17 hodin
„DROBNÁ SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA A JEJÍ OPRAVY“

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

v přednáškové místnosti knihovny na Kostelním náměstí
Městské muzeum a knihovna Čáslav Vás zve na její povídání, jak duchovně růst 
pomocí sexuální energie a zda-li ji můžeme ovládat.  
Přednáška dostala název CESTA SRDCE 

Výstavní síň, Žižkovo náměstí 197 
Muzejní a vlastivědný spolek “Včela Čáslavská” ve spolupráci s Městským 
muzeem a knihovnou Čáslav Vás srdečně zve na přednášku   Ing. Celestiny 
Novotné. (Pokud do té doby nebude dokončena oprava výstavní síně, bude 
přednáška v přednáškové místnosti knihovny na Kostelním náměstí)

Změna programu vyhrazena. Další informace na www.cmuz.cz a Facebooku.
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DUSÍKOVO DIVADLOMĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KULTURA VE MĚSTĚ



KINO MILOŠE FORMANA LEDEN

2. – 3. ŽABÁK RIBIT

2. STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ

6. GANGSTE KA: AFRIČAN

6. ROOM

7. – 8.  JOY 

9. – 10. OSM HROZNÝCH

12. ZKÁZA KRÁSOU

13. LES SEBEVRAHŮ 

14. – 15. BOD ZLOMU 3D

 Je to žabák se závažnou krizí identity. Na rozdíl od ostatních 
žab nesnáší poskakování a má silný odpor k vodě. A díky tomu se cítí úplně ztra-
cený. A protože musí najít jiný smysl svého života, vydává se spolu se svým nej-
lepším přítelem, létající veverkou, na cestu za svým pravým místem na tomto 
světě. Česká verze. Mládeži přístupno. Vstupné: 115 Kč, děti 90 Kč.  Promítáme 
17.30 hodin.

 „Síla tě volá, jen ji nech vejít,“ říká na konci 
traileru sedmé část Star Wars ženský hlas. Působivá hudba Johna Williamse 
návrat Hana Sola v podání Harrisona Forda, představení nových postav a efek-
tů. Návrat Carrie Fisherové, jejíž princezna Leia, podobně jako Mark Hamill v 
roli Luka Skywalkera, propojí původní ságu George Lucase s novou epizodou v 
režii J. J. Abramse. Sedmý díl se odehrává třicet let po událostech Návratu Jedi-
ho. Ve filmu se objeví i několik nových postav. Bližší detaily o filmu tvůrci přísně 
střeží. Česká verze. Mládeži přístupno. Vstupné: 155 Kč, děti 135 Kč. Promítá-
me od 20hodin. 

 Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie, 
opouští Kraviec Českou republiku. Začíná nová etapa jeho zločinného života. 
Káčko už nemá co ztratit. Teprve teď začíná vyplouvat na povrch veškerý od-
pad, který po něm zbyl. Káčko se usazuje na Seychelských ostrovech, v rukou 
má směnku na 80 milionů, která z fleku může položit premiéra i vládu. 6 miliard 
z vytunelovaného podniku ČEPRO se pomalu rozpustilo, je potřeba přijít s no-
vým zdrojem příjmu. I kdyby kvůli tomu měl udělat státní převrat. Česká repub-
lika tak exportuje do světa gangstera prvotřídního formátu... Mládeži přístup-
no. Vstupné: 110 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

 Pro pětiletého Jacka je pokoj celým světem. Je to místo, kde se naro-
dil, vyrůstá a kde žije v bezpečí se svou mámou Joy. Spolu si čtou, učí se, hrají si. 
Poznání o světě Jack nabývá prostřednictvím několika dětských knih a dětských 
televizních seriálů. Vše, co je mimo pokoj, je fiktivní, jen pokoj je skutečný. V 
noci ho máma vždy ukládá do bezpečí šatníku, v němž má usnout dříve, než 
přijde Starý Nick, jejich věznitel. Pokoj je pro Jacka domovem, ale pro jeho má-
mu vězením, ve kterém je Starý Nick drží již více než sedm let. Když jsou oba  
konečně svobodní, Joy si s hrůzou uvědomí, jak nepřipravená je na to žít mimo 
čtyři stěny malého pokoje a být svému synovi oporou… Mládeži do 12 let ne-
vhodné. Vstupné: 100 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

Film podle skutečné události popisuje citově podmanivou cestu že-
ny, která je tvrdě odhodlána udržet svou výstřední a dysfunkční rodinu pohro-
madě tváří v tvář zdánlivě nepřekonatelným překážkám. Hnána vynalézavostí 
a celoživotním snem, Joy nakonec triumfuje jako zakladatelka a matriarcha 
miliardového byznysu a dokonce se jí podaří transformovat i život své rodiny. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

 Několik let po občanské válce se zasněženými kopci 
Wyomingu řítí dostavník. Veze se v něm John Ruth (Kurt Russell), lovec lidí, zná-
mý také jako „Kat", a Daisy Domergueová (Jennifer Jason Leigh). Jeho čeká od-
měna, vypsaná na její hlavu, ji soud a oprátka. Po cestě potkají dva muže – majo-
ra Marquise Warrena (Samuel L. Jackson), bývalého vojáka, ze kterého se také 
stal obávaný lovec lidí a Chrise Mannixe (Walton Goggins), jižanského odpadlí-
ka, který o sobě tvrdí, že je novým šerifem ve městě, kam mají všichni namíře-
no. Když jim silná vichřice zabrání pokračovat v cestě, rozhodnou se hledat úto-
čiště v dřevěnici u Minnie, která je oblíbenou zastávkou dostavníků. Ve dveřích 
je však nevítá majitelka, ale několik cizinců, kteří se rozhodně netváří přívětivě.  
Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 110 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

 Lída Baarová. Herečka, pro kterou byla její krása největším 
darem i prokletím zároveň. Mladá a atraktivní dívka se rychle stala největší čes-
koslovenskou filmovou hvězdou a dokázala si podmanit i nejobávanější muže 
své doby. Vztah s ministrem říšské propagandy Josephem Goebbelsem z ní 
však obratem učinil národního nepřítele a symbol kolaborantství. Dokumenta-
ristka Helena Třeštíková se s Baarovou setkala v jejím zahraničním exilu. Příběh 
sebedestruktivní lovestory s proporcemi antické tragédie je fatálně spjat s ev-
ropskými dějinami a ukazuje mimořádně upřímný portrét ženy, jíž na vrcholu 
kariéry ležel svět u nohou. O to monumentálnější byl pak její pád do zapomně-
ní a samoty. Mládeži přístupno. Vstupné: 80 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

Vše začíná v tajemném japonském lese Aokigahara, kde se 
dějí nevysvětlitelné věci. Do lesa se vydává i mladá Američanka, která chce zjis-
tit, kam se ztratila její sestra a proč dochází v tomto lese k záhadným úmrtím. 
Musí se mít na pozoru, protože toto místo není tak pusté, jak se zdá. Mládeži 
přístupno. Vstupné: 130 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

 Mladý agent FBI (Utah) v utajení inflitruje zlodějský 
gang, jehož členové si libují v extrémních sportech. Žijí s totálně uvolněným 
přístupem k životu i k zákonům. Ten jediný zákon, který jsou ochotni respekto-
vat, je zemská gravitace. Skupina nezná žádné limity a právě daleko za hranice-
mi běžných omezení a pod vedením charismatického vůdce Bohdiho provádí 
nevídané a velmi propracované zločiny. Utah postupně získává informace i dů-
věru a sympatie Bohdiho a celého gangu. Zároveň ale začíná pochybovat o 
svých oficiálních povinnostech. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 150 Kč.  
Promítáme od 20 hodin.

16. – 17. LEDOVÁ SEZÓNA

16. – 17. REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

19. – 20. MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ 

21. – 22. TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ

23. – 24. LÍDA BAAROVÁ 

26. – 27. UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ

28. – 29. DO POSLEDNÍHO DECHU

30. – 31. ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA

30. – 31. PADESÁTKA 

 Hlavním hrdinou dobrodružné podívané pro celou 
rodinu je lední medvěd Norm. Lední medvědi jsou obávané šelmy, mají obrov-
skou sílu, uplavou až 100km v kuse a mohou při své mohutnosti běžet až rych-
lostí 40 km v hodině. Na běžné medvědí normy ale Norm kašle, tuleně má rád 
jako kámoše a ke štěstí mu stačí hlavně dost zábavy a žádní otravní turisté na 
Arktidě. Teď se ale bláznivý projektant rozhodne postavit luxusní obchoďák a 
výletní apartmány přímo na jeho ledovém dvorku. Norm musí začít jednat na 
vlastní tlapu a pokusit se šílenému nápadu za každou cenu zabránit… Mládeži 
přístupno. Vstupné: 110 Kč.  Promítáme od 17.30 hodin.

 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 Fitzgeraldo-
vi. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné: 120 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

Třída pražské konzervatoře má na 
letním soustředění za úkol nazkoušet Starce na chmelu v původní muzikálové 
podobě. Na výsledku závisí jejich budoucí kariérní život. Studenti jsou ze začát-
ku znechucení, že se budou věnovat klasickému českému muzikálu. Během 
zkoušení je pohltí kouzlo Starců, ale nechtějí se spokojit se starou choreografií. 
Do svého nastudování přidají prvky klasického tance, ale i street dance, hip-
hop či pohybové divadlo. Neúnavně budují muzikálové představení, do které-
ho vkládají veškerou energii, odvahu a talent. Termín představení se blíží a v 
sázce je mnoho. Mládeži přístupno. Vstupné: 130 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

 Vyšetřovatelé FBI Jess a Ray jsou sehraní, jsou si 
blízcí a jejich společná kariéra je na vzestupu. Dostanou za úkol vyšetřit nález 
brutálně zavražděné mrtvoly pohozené v popelnici a na místě zjišťují, že mrtvá 
dívka je Jessinou nezletilou dcerou. Další zděšení následuje. Přestože se podaří 
najít a zadržet podezřelého, případ se zhroutí, údajný vrah zůstává na svobodě 
a mizí neznámo kam. Po třinácti letech posedlého pátrání na vlastní pěst obje-
ví Ray nové vodítko, jež by mohlo přinést vyřešení případu. Do objevené stopy 
se zakousne a zároveň vyvíjí nátlak na státní návladní (Nicole Kidman), aby mu 
pomohla dotáhnout vyšetřování do konce. Mládeži do 12 let nevhosné. Vstup-
né: 110 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do 
berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Holly-
wood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků v celém Ně-
mecku. Tisk ji vynese na titulní strany jako jednu z nejkrásnějších žen Evropy. 
Goebbels ji k sobě začne zvát na vyhlášené večírky za účasti umělecké i politic-
ké smetánky. Chce se kvůli Lídě vzdát úplně všeho – rodiny, kariéry, Říše. Baaro-
vá odmítne nabídku na dlouhodobé angažmá v Hollywoodu, zůstane v Berlíně 
a nové lásce nezvladatelně propadne. Zásadní otázku, zda je možné milovat 
zločince, si bude klást až za pár let a pak po celý zbytek života. Hitler na základě 
proseb Goebbelsovy manželky rozkáže svému ministrovi, aby ukončil skandál-
ní vztah s Baarovou. Goebbels protestuje, ale po Hitlerově nátlaku svou lásku 
zavrhne. To pravé peklo ji ale teprve čeká. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstup-
né: 120 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

 Milly (Toni Colette) a Jess (Drew Barrymore) byly 
odjakživa nejlepšími kamarádkami. Od dětství spolu sdílely absolutně všechno 
– tajemství, šaty, dokonce i kluky, se kterými chodily V životě ale jednou nasta-
ne chvíle, kdy se každý musí začít chovat dospěle...Jess po mnoha neúspěš-
ných pokusech, kdy se pokusila otěhotnět, konečně prolomila smůlu a chce s 
Milly oslavit radostnou zprávu. Ta má bohužel úplně opačnou novinku – byla jí 
zjištěna rakovina prsu. Vydrží jejich přátelství všechno špatné i dobré? Mládeži 
do 12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč.  Promítáme od 20 hodin.

 Příběh je zasažen do roku 1952, kdy na po-
břeží Nové Anglie zuřila jedna z nejhrůznějších bouří všech dob. Čtveřice zá-
chranářů se vydává hledat přeživší z obrovského ropného tankeru, který bouře 
doslova rozpůlila vejpůl a nyní je třicet námořníků uvězněných v mrazivých 
podmínkách na malé záchranné lodi, kde čekají na svoji záchranu. Mládeži pří-
stupno. Vstupné: 140Kč.  Promítáme od 20 hodin.

 Na Alvina, Simona a Theodo-
ra čekají nová dobrodružství. Díky sérii nedorozumění Alvin, Simon a Theodore 
nabydou přesvědčení, že se Dave chystá v New Yorku požádat svou novou pří-
telkyni o ruku a opustí je. Mají tři dny na to, aby ho zastavili a uchránili se před 
jeho ztrátou, ale také před získáním příšerného nevlastního bratra. Česká ver-
ze. Mládeži přístupno. Vstupné: 125Kč.  Promítáme od 17.30 hodin.

Lyžařka s jednou nohou, rolbař, jenž na Tři krále nepije, 
legendární lovec žen ozdobený neplodností, barman se zálibou ve věštění. A 
také Pavka, nejstarší žijící člen tradiční běžkařské rodiny Bulánů. Vždyť jeho 
otec zlomil během padesátky hůlku a stejně doběh jedenáctej, a svého syna 
nechal Pavka porodit na Sněžce ve vysoké nadmořské výšce, aby se rychleji 
okysličoval. Jenže právě syn Jura mu dělá starosti. Místo běžkování totiž nahání 
úplně jiné padesátky. Je závislý na svádění zralých žen, jimž vyhání mráz z duší. 
Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 100 Kč.  Promítáme od 20 hodin.
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Německá společnost se sídlem 
v Mnichově  hledá 

obchodní referentku 
pro oblast marketingu. 

Požadavek: středoškolské nebo 
vysokoškolské vzdělání, 
znalost anglického 
nebo německého jazyka, 
řidičský průkaz.

Nabídky s životopisem zasílejte, prosím, 
na e-mailovou adresu zd.cap@seznam.cz

Poskytujeme náhradní ubytování v bytě 3 + 1 (Kutná Hora)

- sádrokartony - realizace staveb
- rekonstrukce bytových jader - zednické práce - zateplování domů

- obklady, dlažby

Marie Poštová
Ředitel agentury

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Mlýnská 108  386 01  Strakonice
mpostova@obchod.rss.cz  ww.rsts.cz

LEPŠÍ BYDLENÍ  JISTOTA RODINĚ  SPOKOJENÉ STÁŘÍ
ZABEZPEČENÍ MAJETKU  BANKOVNÍ SLUŽBY
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Čáslav, Žižkovo nám. 147, tel.: 777 16 17 76

Od února 2016 přijímáme nové studenty

Pavel Burian
Komenského nám. 130/2, Čáslav

+420 603 143 736
www.rekondicnimasaze.cz

Masáže a kineziotaping
Vše pro váš snadný pohyb...

Prodám slunný, udržovaný  byt 2+1 
s lodžií a sklepem v Družstevní ulici v Čáslavi.

  Prohlídka možná kdykoli.
  Cena bytu:  849  tis. Kč

  Tel.: 723680287

2Cena komerční inzerce v Čáslavských novinách je 7 Kč/cm , příspěvky do společenské rubriky (vzpomínky, gratulace, 
2poděkování apod...) jsou zpoplatněny částkou 3 Kč/cm . Inzerát je možné zadat e-mailem na adresu noviny@meucaslav.cz 

nebo osobně na adrese redakce: Žižkovo náměstí 1 (budova městského úřadu), Čáslav.
Bližší informace na www.meucaslav.cz, případně na tel. čísle 327 300 228
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pořadí tým výhra prohra skóre body 

1. Loko Vltavín 14 5 45:18 43 

2. Chrudim 15 4 40:20 43 

3. ZÁPY 13 6 32:22 37 

4. Králův Dvůr 13 6 25:16 36 

5. Domažlice 12 7 34:27 35 

6. Jirny 11 8 34:33 35 

7. Viktoria Žižkov 10 9 36:22 33 

8. Převýšov 11 8 31:23 32 

9. Písek 10 9 25:22 31 

10. Dobrovice 10 9 43:28 29 

11. Táborsko B 9 10 28:33 29 

12. Union 2013 9 10 25:26 28 

13. Benátky nad Jizerou 9 10 27:35 27 

14. Kolín 8 11 22:27 26 

15. Benešov 9 10 25:31 25 

16. Štěchovice 9 10 19:20 24 

17. Tachov 6 13 26:35 19 

18. Most 6 13 18:31 13 

19. FK Čáslav 3 16 17:50 10 

20. Brozany 3 16 16:49 9 

 

www.meucaslav.cz

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

Program na leden 2016

2. ledna - sobota. Přes Pančavu do Zbraslavic. 

9. ledna - sobota. Okolo Výrovky.

16. ledna - sobota. Výroční členská schůze. 

23. ledna - sobota. Zimním Polabím. 

30. ledna - sobota. Zámeckým parkem.

Trasa: Hodkov zast. - Pančava - 
Zbraslavice. 8 km. Odjezd v 8:52 hod., návrat v 15:03 hod. Vedoucím je pan 
Zbyněk Němec.

 Trasa: Pečky - Dobřichov - Radim - Chotutice - 
Vrbčany žel. z. 8 km. Odjezd  v 7:52 hod., návrat v 14:03 hod. Svačinu s sebou. 
Vedoucím je pan Jiří Kučera.

Trasa: Horky - Hostovlice - penz. Na 
Písku. 6 km. Odjezd v 10:29 hod. Účast žádoucí. Vedoucí je paní Zdeňka 
Matysová

Trasa: Týnec n. L. - Záboří - Bernardov - 
Chvaletice. 12 km. Odjezd v 8:52 hod. Vedoucí je paní Zdena Šrámková.

 Trasa: Hlízov - Červený dům - Kačina - 
Nové Dvory - Kutná Hora. 11 km. Odjezd v 8:52 hod., příjezd v 15:03. Vedoucí 
je paní Zdeňka Matysová

FK Čáslav informuje

Další informace o dění, rozpisy utkání, kontakty na trenéry naleznete 
na webových stránkách ww.fkcaslav.cz a www.fkcaslav-mladez.cz.

TURISTIKA FK ČÁSLAV

Členům SK Slavoj Čáslav, ale i všem ostatním přejeme úspěšný
vstup do roku 2016.

NOVOROČNÍ 

1. 1. 2016
od 18 hodin

Žižkovo 
náměstí

Městský úřad Čáslav
zve všechny občany 

na slavnostní

OHŇOSTROJ
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