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Vážení a milí spoluobčané,

nastává příjemné letní prázdninové ob-
dobí a všichni se těšíme na dovolenou  
a odpočinek. To však neplatí pro řadu roz-
pracovaných projektů a oprav v našem 
městě. Realizace nového parkovacího 
pruhu v ulici Dusíkova a parkoviště na síd-
lišti Bojovníků za svobodu, přechody pro 
chodce v ulicích Žacká a Jeníkovská, vel-

koplošné opravy kamenné dlažby na náměstí Jana Žižky z Troc-
nova, nový povrch komunikace v ulici R. Těsnohlídka a evropské 
cyklotrasy z Hejdofa na Lochy k brodu přes řeku Klejnárku, nový 
most pro pěší v parku R. Těsnohlídka, rekonstrukce přízemních 
prostor v Hotelu Grand pro novou dětskou skupinu, velkoplošná 
oprava střechy na Nové scéně Dusíkova divadla, dodání klimati-
zace pro vnitřní prostory Nové scény, instalace nového mobiliáře 
v historickém centru města, rekonstrukce dalších čtyř městských 
bytů, oprava hradeb u Žižkovy brány a historické kašny na náměs-
tí. Vrcholí vyhodnocení nabídek na výstavbu nové mateřské školy 
a architektonické soutěže uměleckého díla na počest Miloše For-
mana. Územní studie bytové výstavby v areálu Prokopa Holé-
ho pokračuje v participačním procesu s Vámi, občany Čáslavi,  
a na září připravujeme veřejné setkání na téma komplexní 
revitalizace a prodloužení pěší zóny. Probíhá výběrové řízení 
na studii a projektovou dokumentaci nového městského by-
tového domu v ulici Žitenická a v červnu byla odevzdána pro-
jektová dokumentace pro stavební povolení pro revitalizaci 
parku Vala. Připravuje se projektová dokumentace nového 
sběrného místa a pokračuje se v dokumentaci a získání do-
tačních prostředků na vybudování nových tůní v lesoparku 
Vodranty. Městské zahradnice nechaly celou Čáslav rozkvést 
a probíhá pravidelná údržba zeleně. Pro základní školy jsme 
spustili projekty s dotační podporou ve výši 75 mil. Kč a čeká 
nás veřejné setkání ke studii věnované parku J. Mahena a ná-
sledně výběrové řízení na dodavatele projektové dokumen-
tace. Aktivně komunikujeme se zástupci KSÚS a ŘSD, kteří  
v tomto roce plánují nové povrchy v obou jízdních pruzích ulic 
Pražská a Masarykova. KSÚS aktuálně soutěží firmu na re-
konstrukci klenbového mostu v ulici Pražská. Objednali jsme 
dopravní studii pro vyřešení dvou krizových křižovatek Masary-
kova/Dusíkova a Masarykova/Chrudimská. Také jsme vyzvali 
k jednání krajského radního pro oblast silniční dopravy Karla 
Bendla kvůli stavbě severozápadního obchvatu města, který 
propojí stávající obchvat s ulicemi Pražská a Táborská. Dojde 
tak k dalšímu zásadnímu snížení dopravy, zejména té nákladní,  
přes naše město.

Připravujeme řadu projektů do tzv. zásobníku, abychom byli 
připraveni na čerpání dotací. Nedávno jsem dostal otázku, jak 
na tom naše město stručně je. Čáslav je oddlužená, má naplně-
né účty, realizuje se nebo už je v přípravě řada projektů dnes pře-
sahujících 700 mil. Kč, má zažádáno nebo bude žádat o dotace  
v řádu stovek milionů korun. Organizace města aktivně spolu-
pracují, máme rozvojové plány a strategický plán celého města. 
Je připravena práce minimálně do roku 2030. Aktuálně na měst-
ský účet přišla platba ve výši 51,5 mil. Kč od firmy AVE za ulo-
žený odpad z roku 2019, celkem letos Čáslav ze skládky získala 
na svůj bankovní účet přes 90 mil. Kč a další platby v řádu de-
sítek milionů očekáváme. Díky budování vlastních technických  
a zahradnických služeb jsme se stali podstatně méně závislý-
mi a věci se dějí rychleji, levněji. Městští architekti jsou zásadní  

Vedení města, rada a zastupitelé
O

B
S

A
H

ÚVODNÍ SLOVO, ČERVENEC/SRPEN 2022Vedení města, rada a zastupitelé ...................... 2–3
Úvodní slovo, červenec/srpen 2022
Pozvání na zasedání zastupitelstva
Rozloučení s panem F. Tesařem (V. Málek)
Zemřel vynikající člověk, mozaikář, p. F. Tesař (J. Strnad)
Zprávy z radnice...................................................4–8
Vzniká nová dětská skupina
Fotoaktuality
Pozvánka na veřejné setkání – park J. Mahena
Munipolis – Mobilní Rozhlas
Vodranty a ukrajinští uprchlíci
Novinky z investic.......................................................6
Prázdninové opravy komunikací (R. Těsnohlídka, parko- 
viště v ul. Bojovníků za svobodu, vozovka v hist. centru)
Předání staveniště tří důležitých akcí
Novinky z OSM .............................................................8
Oprava diskařské klece
Koupaliště otevřeno s novou bazénovou technologií
a WIFI
Park Vala získává jasnější obrysy
Park Komenského se dočká změn
Opravy opěrné zdi odhalily tajemství
Výstavba nových bytů v areálu Prokopa Holého, Q&A
Policie informuje.........................................................9
Soc. oblast a zdravotnictví......................................10
Statistika porodnice
Domov důchodců Čáslav, nabídka práce
Rozhovor: hlavní sestra a náměstkyně Jaroslava Bělská 
Školství....................................................................11–14
Celní správa – VOŠ, SPŠ a OA 
Návštěva paní hejtmanky – SOŠ, SOU dopravní
Město mého srdce 
Roboti ve školství
Voda pro život – ZŠ Masarykova
MŠ se těší na prázdniny
SOU zažilo plno exkurzí
Hledáčkem objektivu................................................14
Sport..................................................................17, 19–20
Target Sprint, Šerm Horky
Judistická doba bronzová
Šipky v Čáslavi, rozhovor: M. Jílek
Život ve městě.............................................................17
Taxík Maxík, RC Kopretina
Historie................................................................18–19,25
Čáslavská sokolovna, včera dnes a zítra
Osobnosti Čáslavska 
Život ve městě.............................................................7, 21
Známky v IC
Pozvání na slavnostní otevření Otakarovy bašty
Pozvání na akce Včely čáslavské
Kultura, Volný čas.......................................15–17, 25
Dvorky 2022, Čáslavská buchta 2022
Čáslavské slavnosti – program, účinkující
NOVA FORMA v Gumárně – ohlédnutí za Myceliem
Čáslavský zpovědník: Jiří Žaloudek
Městské muzeum a knihovna – program
Novinky v knihovně – červen 2022
Pozvánky na akce
Netradiční mezinárodní dny, Sudoku pro zábavu 
Společenská rubrika ..............................................28
Inzerce............................................................21, 29–32
AVE – Odpady jako surovina v cirkulární ekonomice



3  Vedení města, rada a zastupitelé
a nenahraditelnou přidanou hodnotou všech realizací, aby nevzni-
kaly jen kvádrovité stavby, ale krásná místa pro život. Jedním z ta-
kových výstupů je připravovaná rodinná výstavba v městské části 
Koželuhy. 

V Čáslavi nekvetou pouze kytky, ale i kultura, a to díky velkým 
srdcím dobrovolníků. Spolky Formanova Čáslav, Nova Forma, LET, 
Dusíkovo divadlo a další nám přinášejí nevšední a rozmanité zážit-
ky, prožitky, radost.

Městská nemocnice prošla covidem, následně velkou personální 
krizí a je na cestě k uzdravení. Z naší pozice vedení města jako zřizo-
vatele můžeme garantovat dostatek finančních prostředků pro další 
rozvoj a zachování zdravotní péče v nezměněném rozsahu. Pracovní 
podmínky si již vytvářejí sami zaměstnanci a věřím, že pod vedením 
paní ředitelky Dity Mlynářové bude cesta k uzdravení úspěšná.

Jakmile k nám přijedou přátelé z jiného města, často mi otevřou 
oči v oblastech, které už vnímám jako samozřejmost. Přitom to, že 
máme krásné, upravené, kulturní a bezpečné město není vůbec sa-
mozřejmé. Je to výsledek práce stovek, tisíců lidí, našich kolegyň  
a kolegů, spoluobčanů a já jim, Vám za to srdečně děkuji. Naše rodi-
ny zde vytvářejí opravdové, hezké a příjemné místo pro život.

Važme si ho, chraňme a nepodléhejme bahnu sociálních sítí, 
jejich algoritmů, falešných profilů a lidí, kteří na nich manipulují 
ostatními ve prospěch svůj či různých firem, vědomě lžou, snaží se 
nálepkovat, rozdělovat společnost. Nebylo jednoduché postavit se 
čelem jednomu z největších daňových úniků Česka v odpadovém 
hospodářství, kde se jedná o miliardy a nikdo s tím nechtěl mít co do 
činění. Vše již řeší Národní centrála proti organizovanému zločinu  
a máme elektronicky prokazatelně zmapováno, že o finančních ne-
srovnalostech město vědělo již v roce 2014. Kdo všechno z toho 
těžil, z řad jednotlivců i firem, musejí prokázat policisté a státní za-
stupitelství, to nám nepřísluší soudit.

Bojujeme za právo našeho města, děláme vše, jak nejlépe umí-
me, pro jeho rozvoj. Ne vždy se vše povede a je třeba znovu a znovu 
jednat, hledat řešení, společnou cestu. K tomu všemu potřebujeme 
vědomí, že jako Čáslaváci stojíme jeden za druhým, že jsme dosta-
tečně silní a neústupní právě díky pocitu, že v tom nejsme sami. Tu 
kouzelnou moc máte Vy, občané Čáslavi.

Společně ji chráníme, společně ji rozvíjíme, společně tu žijeme.
Přeji Vám krásné léto naplněné zážitky, úsměvy a bezpečnými 

návraty domů, do Čáslavi. 
S úctou, Váš místostarosta Martin Horský

ROZLOUČENÍ S PANEM FRANTIŠKEM TESAŘEM

V pátek 3. června se konalo na místním hřbitově v Čáslavi po-
slední rozloučení s panem Františkem Tesařem, významným čá-
slavským rodákem, patriotem a angažovaným Čáslavákem v tom 
nejlepším slova smyslu. František Tesař tvořil dlouhá léta neroz-
lučnou dvojici s Ing. arch. Zdeňkem Jiroutem, a jak sám s oblibou 
říkával, jejich společnou snahou bylo Čáslav zdobit.

V Čáslavi lze spatřit mnohá díla, která vzešla právě z jejich 
společného úsilí. Zejména mozaiky Františka Tesaře zdobí řadu 
budov v majetku města i soukromých osob. 

František Tesař nepatřil k podporovatelům současného vedení 
města. Nesouhlasil s některými úpravami veřejného prostoru. Své 
názory vždy sděloval otevřeně, svá stanoviska dokázal razantně 
hájit. Vítal odbornou diskusi, v níž i od protistrany požadoval věc-
nou argumentaci. Nebyl soupeř, protivník, ale partner, kterého bylo 
třeba brát s plným respektem. Stálo za ním celoživotní dílo, skvěle 
zvládnuté řemeslo a vyznačoval se přímostí a otevřeností, která 
nebyla vždy příjemná.

Dvě moje poslední setkání s ním k takovým patřila. První, více 
než hodinové, se uskutečnilo u něho doma, kde mi nastínil své 
představy o péči o jeho díla. Výsledkem schůzky byla dohoda  
o setkání s městskými architekty. Ta byla mým posledním osob-
ním kontaktem s panem Tesařem. Potvrdilo se, že respektuje  
a uzná, když i partner při jednání dokáže své postoje hájit a pod-
ložit je odborným stanoviskem. K dalšímu jednání s architekty již 
bohužel nedošlo, protože pan Tesař náhle ve věku 86 let zemřel. 
Odešel člověk, který měl stálé plány, jak umělecky pracovat ve 
prospěch druhých.

Pan Tesař zanechal ve městě výraznou uměleckou stopu. Roz-
loučit se s ním přišli mnozí, kteří s ním spolupracovali nebo jen ve 
městě vnímají jeho dílo. Osobně jsem ho znal a potkával se s ním 
téměř čtvrtstoletí a vážil jsem si ho jako umělce i jako čestného  
a přímého člověka. Městu bude jeho pracovní zaujetí a umělecká 
angažovanost chybět. Poslední rozloučení s panem Tesařem neby-
lo smutné. Jak zmínila na pohřbu jeho dcera, tatínek by si to nepřál. 
S místostarostou Martinem Horským jsme tak s mnoha dalšími 
uctili jeho život a dílo a poklonili se jeho památce s vědomím, že 
odešla jedna z výrazných osobností Čáslavi. Čest jeho památce.

JUDr. Vlastislav Málek

ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA ČÁSLAVI

ONLINE STREAM

https://bit.ly/ZZ120922

12. 9. 2022 
17:00 

Nová scéna, 
Dusíkovo divadlo
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VZNIKÁ NOVÁ  
DĚTSKÁ SKUPINA 

Odbor investic má na stole doku-
mentaci pro stavební povolení na rekon-
strukci nevyužívaných prostor budovy 
Hotelu Grand, které budou sloužit po-
třebám nové dětské skupiny. Tu povede 
Dětská skupina Holubníček. Dětská sku-
pina vznikla jako benefit pro zaměstnan-
ce nemocnice.  Přednostně tedy budou 
přijaty děti zaměstnanců městské ne-
mocnice, aby byl podpořen hladký chod 
nemocnice.

Třída pro 12 předškoláků

Učebna se otevře poblíž keramické 
dílny DDM. O děti se postarají chůvičky 
z Holubníčku, který zřizuje nezisková 
organizace Pacičky, z. s. Plánovaná ka-
pacita třídy je 12 dětí předškolního věku. 

Pokud vše půjde podle plánu a odbor 
investic dostane zelenou pro vyhlášení 
výběrového řízení na dodavatele prací, 
rekonstrukce odstartuje v srpnu. V ta-
kovém případě by mohla skupinka začít 
fungovat od ledna 2023.

Odbor investic zajišť uje  
vyhotovení dopravní studie  

na realizaci dopravního řešení  
u pošty a pod divadlem.

Vizualizace lávky přes Brslenku

V době uzávěrky tohoto čísla ČN  
bude vyhlášeno  VŘ na zhotovitele  
projektové dokumentace  
revitalizace parku J. Mahena.

Revitalizace parku  
Na Vyhlídce dokončena

Hřiště v ulici 28. října se dočká proměny.  
Prostor budou moci děti / teenageři i nadá-
le využívat pro různé sportovní aktivity. 

Divadlo se dočká opravy střechy  
a klimatizace na Nové scéně.

ZEMŘEL VYNIKAJÍCÍ
ČLOVĚK, MOZAIKÁŘ
FRANTIŠEK TESAŘ

V posledním květnovém týdnu 
opustil svou rodinu, všechny své 
známé i svou milovanou Čáslav 
výtvarník a umělecký mozaikář, 
pan František Tesař. Byl osobnos-
tí, jakých není na světě nikdy dost. 
V dnešní době určitě nenajdeme 
mnoho podobně oddaných lidí, kte-
ří neváhají věnovat kus sebe sama 
ve prospěch ostatních i svého měs-
ta. Jsem velmi rád, že jsem se mohl 
s panem Tesařem osobně setkávat 
a spolupracovat s ním na projek-
tech pro město. 

Seznámil jsem se s ním po svém 
nástupu na radnici v roce 2003. Teh-
dy jsme řešili poměrně složitý pro-
blém. Jedna z jeho mozaikářských 
prací, znak města, byla umístěna 
nad vchodem do zdejší synagogy, 
tedy v místech, kam podle všech 
pravidel patří docela jiný symbol. 
Rozhodli jsme se proto mozaiku sej-
mout, což nebylo nic jednoduchého. 
Pracovali jsme tehdy společně s pa-
nem Tesařem na záchraně tohoto 
jeho díla, což se nakonec podařilo 
a úspěšně sejmutou mozaiku jsme 
mohli na čas uložit do bezpečí. Poz-
ději bylo rozhodnuto, že bude nově 
krášlit druhou budovu radnice v are-
álu Generála Eliáše. 

Od prvního okamžiku jsme byli 
v kontaktu a já si této možnosti  
a zkušenosti velmi vážím. V dalších 
letech se pan Tesař spolu s architek-
tem Zdeňkem Jiroutem podíleli na-
příklad na rekonstrukci městských 
lázní, které rovněž připomínají jeho 
lásku k našemu městu, a to díky 
mozaice umístěné na jejich průčelí. 
Stejně tak se můžeme jeho prací po-
těšit na budově Animy a na mnoha 
dalších místech v Čáslavi. 

František Tesař byl vzácným 
člověkem nejen díky svému talentu 
a schopnostem, ale také pro své od-
hodlání předat část své práce ostat-
ním a městu, které pro něj tolik zna-
menalo. Za práci a čas, který strávil 
na výrobě uměleckých děl pro Čá-
slav, přitom nikdy nechtěl zaplatit, 
nebyl za ně honorován. I to svědčí 
o jeho charakteru a touze zanechat 
smysluplný odkaz svého života. To 
se podařilo a Čáslav může být na 
tohoto svého rodáka hrdá.

 Ing. Jaromír Strnad
.

Tyto stromy byly vysazeny díky 
grantovému programu ŠKODA Strom-
ky.

Rada a zastupitelé, Zprávy z radnice

JN

Dovolujeme si Vás pozvat 
na veřejné setkání k představení 
studie parku v ulici J. Mahena, 

které se bude konat dne 
20. 7. od 17:00 na daném místě.
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KTERÁ MÍSTA ČEKAJÍ PRÁZDNINOVÉ OPRAVY?
Komunikace R. Těsnohlídka  
(předpoklad 6,5 milionu bez DPH)

Rekonstrukce se bude týkat úseku od přechodu na konci pěší 
zóny poblíž Otakarovy bašty po křižovatku s ulicí Sadová. Jedná 
se o opravu povrchu asfaltu silnice včetně obnovy vodorovného 
dopravního značení a lokální sanační výspravy po propadlinách 
ve vozovce, které spočívají ve vybrání poškozeného podloží a jeho 
nahrazení novou štěrkodrtí, betonem a novou vrstvou asfaltu. 

Po rekonstrukci již delší dobu volá také frekventované parkovi-
ště na sídlišti Bojovníků za svobodu, které propojuje ulice 28. října 
a Masarykova. Po celé jeho délce dojde ke stejnému pracovnímu 
postupu jako na komunikaci R. Těsnohlídka. Oprava navíc přinese 
také menší navýšení počtu parkovacích stání. Části chodníků po-
dél parkoviště, které pokrývá asfaltový povrch, budou přeloženy 
do zámkové dlažby. Odbor investic v těchto místech do budoucna 
počítá také s polopodzemními kontejnery. 

Na náměstí dojde k lokálním výspravám propadů na komuni-
kacích. Nejprve bude předlážděn úsek vozovky o rozměru 85 m² 
mezi bývalým hotelem Bílý kůň a zlatnictvím Fuxovi. Následovat 
budou 4 m² před Pizzerií Nono. Nejrozsáhlejší opravy čekají plo-
chu 450 m² mezi středním odborným učilištěm a Komerční ban-
kou. Zde dojde k výspravám na parkovišti a navazujícím parko-
vacím pásu. Části komunikací budou rozebrány a po výspravách 
zde budou položeny stávající žulové kostky.

PŘEDALI STAVENIŠTĚ  
TŘÍ DŮLEŽITÝCH AKCÍ
Oprava přechodu pro chodce u nemocnice, nový přechod v uli-
ci Žacká a nová parkovací místa v ulici Dusíkova – již začátkem 
roku avizované investiční akce. Realizaci všech tří projektů má 
na starosti společnost SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s., která si 
převzala stavby během června. 

Parkoviště Bojovníků za svobodu  
(předpoklad 5 milionů bez DPH)

Předláždění vozovky  
v historickém centru  

(předpoklad 1,2 milionu bez DPH)

Zaparkované vozy poblíž přechodu pro chodce 
u nemocnice stěžují chodcům výhled při přechá-
zení silnice. Přechod proto bude zkrácen a části 
chodníků na obou stranách před přechodem po-
sunuty více do vozovky. Lidé tak pohodlně uvidí za 
zaparkované vozy dřív, než vkročí do silnice. Pře-
chod navíc získá nové osvětlení.

OPRAVA PŘECHODU U NEMOCNICE

NOVÝ PŘECHOD V ŽACKÉ
Dalším úsekem, kde lidé zaznamenají zvýšený komfort při 

přecházení, je lokalita za Podměstským rybníkem. Postaven 
bude nový přechod v ulici Žacká poblíž vchodu do Vodrantů pod 
Pivovarskou restaurací. Chodník navazující na odstavnou plochu 
nad skateparkem bude o několik metrů prodloužen a díky novému 
přechodu propojen s druhou stranou u Podměstského rybníka.

NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA  
V DUSÍKOVĚ ULICI

Jedenácti parkovacích míst se motoristé dočkají ve spodní 
části Dusíkovy ulice, konkrétněji pod křižovatkou s Jablonského 
ulicí směrem k železniční trati v Tyršově ulici. Parkovací stání na-
hradí v těchto místech málo využívanou komunikaci pro chodce.

JN
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KOUPALIŠTĚ od 10. 6. OTEVŘENO  
S NOVOU BAZÉNOVOU  

TECHNOLOGIÍ I WIFI 
(700 000 Kč bez DPH)

 

Vlivem počasí došlo k poškození kon-
strukce ochranné sítě v sektoru pro hod dis-
kem ve Vodrantech.

Více k tématu uvedla pracovnice odbo-
ru správy majetku města Kateřina Katrnoš-
ková, DiS.: „Výběrové řízení na dodavatele 
diskařské klece vyhrála plzeňská firma LA 
Sport, která vyhověla našim požadavkům  
a nabídla kompletní servis při instalaci.“ 
Sportovní nadšenci si tak mohou o prázdni-
nách plně vychutnat tuto atletickou disciplí-
nu.

OPRAVA DISKAŘSKÉ KLECE  
VE VODRANTECH BUDE  

V ČERVENCI DOKONČENA 
(předpoklad 260 000 Kč bez DPH)

Vodranty a ukrajinští uprchlíci
Několik set tisíc Ukrajinců uprchlo před válkou ve své zemi do Česka. Řada z nich našla azyl v Čáslavi. Někteří využili 
možnost dočasně se ubytovat v Penzionu Vodranty. A právě s tím souvisí obava, že se nebudou moci konat předem na-
plánovaná mládežnická soustředění právě ve Vodrantech.

Nic takového ovšem nehrozí. Ukrajinští 
uprchlíci, kteří našli zázemí v Penzionu Vod-
ranty, v něm budou ubytováni do 30. června 
2022. O podrobnosti jsme požádali Kateřinu 
Jetlebovou, která má na městském úřadě na 
starosti krizové řízení. „Situaci jsme řešili od 
začátku května. Hledali jsme alternativní ře-
šení a zkusili jsme spolupracovat s domovy 
mládeže při čáslavských středních školách. 
Bohužel se nám potvrdilo, že mají na letní ter-
míny dohodnuté úpravy interiérů, rekonstruk-
ce, dovolené apod. Ubytování na celé dva 
měsíce tudíž nebylo možné,“ popsala.

Zástupci města proto začali komuniko-
vat s Krajským asistenčním centrem po-

moci Ukrajincům (KACPU) v Kutné Hoře. 
„V pondělí 16. května 2022 jsme navštívili 
uprchlíky ve Vodrantech a pan starosta 
jim sdělil další informace ohledně možné-
ho ubytování. Přítomna byla také Halina 
Karban, rodilá Ukrajinka, která žije v Česku  
25 let a nabídla se jako tlumočnice,“ uvedla 
Jetlebová.

Uprchlíci tedy vědí jak o klíčovém ter-
mínu 30. června 2022, kdy musejí Penzion 
Vodranty opustit, tak o kutnohorském KA-
CPU, které jim dle potřeby zajistí náhradní 
ubytování. Vedení města děkuje ukrajin-
ským občanům a zástupcům KACPU za 
vstřícnou spolupráci.

Čáslavské koupaliště v lesoparku Vodranty se 
dočkalo zasloužené rekonstrukce zastaralé bazéno-
vé technologie, jejíž modernizace zajistí bezproblé-
mový chod a ničím nerušenou koupací sezónu. Pří-
znivce sociálních sítí potěší možnost nového WIFI 
připojení. Podrobný rozpis otevírací doby včetně ce-
níku naleznete na webových stránkách Městských 
lázní Čáslav: www.laznecaslav.cz.

IM

JN

JN

DŮLEŽITÉ  
INFORMACE

KRIZOVÉ ZPRÁVY

FOTOHLÁŠKY

NEWSLETTER
DĚNÍ VE MĚSTĚ

caslav.munipolis.cz



7  

PROMĚNA PARKU VALA  
ZÍSKÁVÁ JASNĚJŠÍ OBRYSY 
Ideový návrh, který byl vizuálně ztvárněn ve 
studii firmy Land05, získává hmotnější obrysy 
v projektové dokumentaci tvořené projekční 
kanceláří GREGOR – projekt invest, s.r.o. 

První část dokumentace byla městu předá-
na v červnu. Při tvorbě projektové dokumentace 
je kladen důraz na revitalizaci zeleně i na vznik 
místa, které bude nejen krásné, ale také lákavé 
a bezpečné s promenádní trasou po celé délce 
rybníka, netradiční lávkou přes jeho hladinu, od-
počinkovými zónami, café pointem a dalšími za-
jímavými aspekty. 

Práce na druhé části projektové dokumenta-
ce, která nabídne podrobnější zpracování, jsou  
v plném proudu. Občané se mohou těšit na no-
vou atmosféru tohoto místa a dále třeba i na 
možnost poznat slavného čáslavského rodáka 
scénografa Josefa Svobodu, jehož odkaz bude 
v parku patrný.

PROJEKČNÍ PRÁCE SPOJENÉ S OPRAVOU 
OPĚRNÉ ZDI ODHALILY JISTÁ TAJEMSTVÍ

Při tvorbě projektové dokumentace na demolici a výstav-
bu nové zdi překvapila zástupce města a zástupce projekční 
kanceláře GREBNER – projektová a inženýrská kancelář, spol. 
s r.o., zajímavost nacházející se v zemi poblíž stávající opěrné 
zdi – tzv. obslužná servisní štola vodohospodářské společ-
nosti vedoucí od skateparku až k čističce v ulici Na Bělišti.

„Tato skutečnost sice způsobila drobné zpoždění v projek-
tu, ale čas, během nějž docházelo ke změně technického řeše-
ní ukotvení nové opěrné zdi, jsme využili na doplnění dalšího 
důležitého aspektu. Projektová dokumentace bude již ve svém 
zpracování počítat s osazením nového úsporného osvětlení,“ 
uvedla vedoucí odboru správy majetku města Ing. Iveta Motyč-
ková. S realizací je tak nadále počítáno v letošním roce.

JN

PRO POŠTOVNÍ ZNÁMKY DO INFOCENTRA 
Pokud sháníte poštovní známky, zastavte se za děvča-

ty do informačního centra. Mají pro vás krásné poštovní 
známky typu A, B, E i Z. Najdete mezi nimi také ty s portrétem 
oscarového tvůrce a čáslavského rodáka Miloše Formana, kte-
ré byly vydány k jeho nedožitým 90. narozeninám.

Novinky z OSM

VÝJIMEČNÝ ČLOVĚK  
SI ZASLOUŽÍ VÝJIMEČNÝ PROSTOR  

PARK KOMENSKÉHO  
NÁMĚSTÍ SE DOČK Á ZMĚN

Čáslavský rodák Miloš Forman zanechal výraznou stopu a město Čás-
lav se rozhodlo věnovat této osobnosti prostor, jež bude odkaz Miloše 
Formana připomínat. 

Pro tento účel byla vyhlášena 
soutěž „ČÁSLAV MILOŠI FOR-
MANOVI – VÝTVARNÉ DÍLO NA 
KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ“. Po-
rotou soutěže, po odsouhlasení 
soutěžních podmínek a po potvr-
zení regulérnosti soutěže Českou 
komorou architektů, byla soutěž 
zahájena.

K soutěži pohovořila vedoucí 
odboru správy majetku Ing. Iveta 
Motyčková: „Soutěž zazname-
nala nebývalý zájem a porotci na 
svém zasedání, které proběhlo 
20. 6. 2022, mohli vybírat z 29 za-
slaných návrhů. Občané se budou 
moci s jednotlivými návrhy sezná-
mit v průběhu letních prázdnin. 

O termínu a místě zveřejnění 
návrhů budeme s dostatečným 
předstihem informovat.“

Děkujeme za práci na tomto 
projektu, který je pro naše město 
zásadní a důležitý, městským ar-
chitektům a členům poroty: 
D. Mateáskovi, R. Neumanové, 
M. Formanovi, J. Formanovi, 
J. Šépkovi, O. Nekvasilovi, 
V. Marešové a M. Jakubčíkovi. 
Současně patří velké dík i rodi-
ně, která svými svým přístupem 
a ideovými úvahami pomohla  
s přípravou soutěže.

Plánovaný termín revitalizace 
parku Komenského náměstí: rok 
2023

JN

JN

JN

JN
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 ČÁSLAV SE DOČKÁ NOVÉ ÚZEMNÍ STUDIE V AREÁLU P. HOLÉHO 

Občané Čáslavi mají možnost ovlivnit budoucí vzhled bývalého vojenského  
areálu Prokopa Holého. Do přípravy studie je totiž zapojena i veřejnost.

Příprava podkla-
dů pro vyhlášení 
VŘ na dodavate-
le územní studie 

Schválení RM 
zahájení zadáva-
cího řízení na ve-
řejnou zakázku 
malého rozsahu

 RM schválila do-
davatele veřejné 
zakázky malého 
rozsahu, arch. 
Ondřeje Tučka.

Podpis smlouvy 
mezi městem  

a arch.  
O. Tučkem 

Jednání s archi-
tekty a s vlastní-
kem soukromé-

ho pozemku   

Seznámení ve-
řejnosti s 1. verzí 

územní studie  
v Dusíkově 

divadle

Seznámení ve-
řejnosti s 2. verzí 

územní studie 
přímo v terénu 

Seznámení ve-
řejnosti s 3. verzí 

územní studie  
v Dusíkově 

divadle

10/2021 11/2021 12/2021 02/2022 3–4/2022 16. 5. 2022 1. 6. 2022 18. 7. 2022

ZAJÍMAVÉ DOTAZY OBČANŮ včetně odpovědí zástupců města a architektů:
 
Proč Čáslav zvolila lokalitu  
Prokopa Holého pro další rozvoj města?
• Prostor je dlouhodobě určen k zástavbě a město by mělo pri-

márně volit nevyužité lokality uvnitř města před rozšiřováním 
se do volné přírody a rušením polí a luk.

• Současný projekt (územní studie) se snaží o efektivní využi-
tí vnitrobloku, který je v docházkové vzdálenosti od služeb, 
škol, školek, zdravotnictví a obchodů. Město se snaží o ná-
vrh takového využití, které vybalancuje zájmy v území. Jde  
o jednu z posledních lokalit, na kterou má město zásadní vliv 
a kde zástavba nemusí probíhat pouze dle komerčních zá-
jmů.

Proč město tvoří novou územní studii?
• Data z neoficiální územní studie z roku 2006 byla prověřena  

a bylo zjištěno, že 16 let stará studie není bez zásadních 
úprav použitelná. Původní studie například nepočítala s vy-
tvořením dostatečného množství parkovacích míst, ve svém 
návrhu počítala s výstavbou obchodního domu Tesco, jenž 
se v této lokalitě nyní stavět nebude, nepočítala s nutností 
vybudovat novou mateřskou školku, přičemž nová studie  
s touto potřebou počítá.

• Územní studie vzniká, aby posoudila, prověřila a navrhla 
možnosti řešení případných problémů (např. s parkováním) 
či řešení rozvoje infrastruktury apod., tzn. územní studie  

 
vzniká, aby existovaly regulační prvky pro budoucí zástavbu  
a po zanesení této studie do „evidence územně plánovací  
činnosti“ bude muset stavební úřad brát tuto studii jako ne- 
opominutelný podklad při schvalování nové výstavby.

Proč pan architekt ve svých návrzích studie  
pracuje s výškovou disproporcí budov? 
• Různá výšková úroveň domů odlehčuje celkovou hmotu ob-

jektů a zdrobňuje měřítko z pohledu chodce.
• V aktuálním platném územním plánu města je výška nové 

zástavby omezena výškou okolních budov (tzn. u budov se 
„šikmou střechou“ je měřítkem výška hřebene, u „rovných 
střech“ je měřítkem nejvyšší místo budovy).

• V areálu Prokopa Holého by se měřítkem pro novou výstavbu 
mohly brát okolní budovy se šikmou střechou, kde by výška 
hřebene umožňovala výstavbu i šestipatrových domů. Měs-
to se však rozhodlo vyjít vstříc občanům a pan architekt ve 
svých návrzích pracuje s nižšími patrovými úrovněmi. 

• Vyšší patrové budovy by umožnily městu počítat s budoucím 
rostoucím počtem obyvatel. Na základě průzkumu dochází  
v Čáslavi k jeho stagnaci. Neklesnutí pod desetitisícovou 
hranici v počtu obyvatel je pro Čáslav zásadní. Město dodr-
žením desetitisícové hranice získává výhody v podobě pří-
jmů ze sdílených daní, které jsou základním příjmem pro bu-
doucí rozvoj a údržbu města. 

Novinky z OSM
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Nabídka zaměstnání – práce, která dává smysl  
Staňte se ošetřovatelem/ošetřovatelkou seniorů
Nabízíme:
• Pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu
• Stabilní platové podmínky – výše platu podle vládou stanove-

ných platových podmínek (nařízení vlády číslo 531/2021 Sb.)
• Příspěvek k penzijnímu pojištění a na stravování
• Příspěvek na kulturu
• Příspěvek na provoz sportovních a tělovýchovných zařízení,  

rehabilitačních zařízení včetně masáží
• Příspěvek na nákup vitamínových přípravků
• 5 týdnů dovolené
Požadujeme:
• Schopnost empatie – ochotu laskavě pečovat o staré lidi
• Ochotu učit se novým věcem
• Základní znalost práce s PC výhodou 

Všeobecná zdravotní sestra  
bez odborného dohledu a praktická sestra na 

plný úvazek, popř. na DPP nebo částečný úvazek
Nabízíme:
• Pracovní poměr na plný úvazek v nepřetržitém provozu
• Stabilní platové podmínky – výše platu podle vládou stanove-

ných platových podmínek (nařízení vlády číslo 531/2021 Sb.)
• Příspěvek k penzijnímu pojištění a stravování
• Příspěvek na kulturu
• Příspěvek na provoz sportovních a tělovýchovných zařízení, 

rehabilitačních zařízení včetně masáží
• Příspěvek na nákup vitamínových přípravků
• 5 týdnů dovolené
Požadujeme:
• Schopnost empatie – laskavý přístup ke starým lidem
• Ochotu učit se novým věcem
• Základní znalost práce s PC výhodou

V případě zájmu nás kontaktujte: 
E-mailem: ales.sorf@ddcaslav.cz nebo info@ddcaslav.cz

Telefonicky: 734 485 167 nebo 327 314 221
Osobně na adrese: Nazaret 94, Čáslav – ředitel Ing. Aleš Šorf 

♡

květen 2022
32 dětí, 19 holčiček, 13 chlapečků

Vévodila jména Mia a Jiří!

POZOR, V ULICÍCH PŘIBUDE DĚTÍ!
Vysoké teploty, koupaliště, zmrzlina… Začíná to období v roce, které většina 
dětí považuje za vůbec nejhezčí. Mívají méně povinností, zato výrazně více 
možností trávení volného času. V ulicích Čáslavi každopádně znovu přibude 
těch, které dovádějí na kolech a koloběžkách. Není proto od věci připomenout 
si, že zákon o provozu na pozemních komunikacích neukládá povinnosti 
pouze řidičům motorových vozidel, ale i chodcům, cyklistům a ostatním 
účastníkům silničního provozu. Chodník mohou užívat pouze chodci, přičemž 
nesmějí být ohroženi osobami pohybujícími se na kolečkových bruslích 
nebo obdobném sportovním vybavení. Vstupovat na přechod pro chodce je 
zakázáno bezprostředně před blížícím se vozidlem, tak aby řidič nemusel 
náhle měnit směr ani rychlost jízdy. „Řada lidí si plete přechod pro chodce  
a přejezd pro cyklisty. Ty bývají vedle sebe, pokud pozemní komunikaci křižuje 
dopravní značkou označená stezka pro chodce a cyklisty,“ upozornil velitel 
čáslavských strážníků Pavel Kratochvíl. Od věci jistě nebude ani zopakovat, že 
cyklista mladší 18 let je povinen použít ochrannou přilbu, cyklisté smějí jet jen 
jednotlivě za sebou a za jízdní kolo je považována i koloběžka.

ČÁSLAVSKÁ POLICIE 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
O policejní práci , ne - 
bezpe čných s i tuacích  
a nástrahách běžného 
života, se kterými se mohou 
setkat ať už doma, nebo na 
ulici mezi cizími lidmi, si  
s dětmi z mateřské školy na 
Čeplově poslední květnové 
pondělí povídali policisté 
pprap. Lucie Chaloupková 
a nprap. Václav Průcha  

z čáslavského obvodního oddělení. Neopomněli ani varování před úrazy 
spojenými s jízdou na kole nebo ve vozidle. Všechny děti ukázaly, že 
dobře znají důležitost cyklistické helmy i dětské autosedačky. Věděly, jak 
se zachovat v situaci, kdy se ztratí rodičům ve velkém obchodě, odhadly  
i nebezpečí spojené s komunikací s cizími lidmi, dobře popsaly nebezpečné 
věci, které se vyskytují v jejich každodenním prostředí a správně popsaly  
i své chování v silničním provozu. V závěru setkání přišla na řadu prohlídka 
policejního vozu a jeho vybavení. Ani zde se děti nenechaly zahanbit  
a správně reagovaly na otázky ohledně vhodného chování na silnici  
v situaci, kdy se potkají s houkajícími vozidly záchranných složek. Za 
svoji snahu, znalosti a poslušnost byly na závěr odměněny policejními 
omalovánkami.

PODVODNÍCI OŠÁLILI DŮVĚŘIVCE
Muž z Čáslavi dostal e-mailovou nabídku údajně výhodného bitcoinového 
obchodu. Po opakované telefonické komunikaci s neznámou ženou si stáhl 
do svého telefonu podezřelou aplikaci, díky čemuž podvodníci získali přístup 
do jeho internetového bankovnictví. Dotyčný jim navíc dobrovolně zasílal 
různé potvrzovací QR kódy, následkem čehož 
došlo k uzavření neoprávněného úvěru ve výši 
500 000 korun. Policisté proto znovu apelují 
na veřejnost, aby byla v podobných případech 
co nejvíce obezřetná a lidé nesdělovali nikomu 
cizímu své osobní údaje.

ZAPOMÍNÁ PLATIT NA DCERU
Otec z Čáslavska narozený v roce 1989 úmyslně neplatí výživné na svého 
nezletilého syna, a to od prosince 2021 do dubna 2022. Okresní soud 
v Pelhřimově mu přitom nařídil přispívat na svého potomka částkou  
4000 korun měsíčně. V uvedeném období zaplatil pouze jednou, navíc jen  
v poloviční výši. Dotyčný tak v současné době dluží 17 500 korun a hrozí mu 
až rok za mřížemi.
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Vzpomenete si na chvíle, kdy jste si 
řekla, že chcete být zdravotní sestrou? 

Ano. Sestra mojí babičky pracovala  
v Praze v Motole na pozici vrchní sestry  
a její dcera studovala střední zdravotnic-
kou školu. Jezdila jsem k nim na prázdniny  
a chodila za „tetou“ do práce. Ke zdra-
votnickému prostředí jsem měla respekt  
a úctu. Sestry nosily na hlavě čepec a pů-
sobily na mě důstojně a vznešeně. Tento 
pocit ve mně zůstal dodnes, stejně jako 
touha pomáhat lidem.

Před 15 měsíci jste byla jmenována 
do funkce náměstkyně nelékařských 
zdravotnických povolání. Co si pod ní 
můžeme představit? 

Popis mé pracovní pozice je poměrně 
obsáhlý, ale ve zkratce: metodicky vedu 
a řídím zdravotní sestry, vedoucí porodní 
asistentku, sanitářky a sanitáře, nutriční 
terapeuty, sociální pracovnice, vedoucí 
laboranty a další specializované nelékař-
ské zdravotnické profese. Zodpovídám za 
úroveň poskytované péče ve spolupráci 
s ostatními členy ošetřovatelského týmu. 
S manažerem kvality tvoříme směrnice  
a standardy ošetřovatelské péče. V oblasti 
personální spolupracuji při přijetí nového 
zaměstnance, tvorbě popisů pracovní čin-
nosti a platovém zařazení. Zařazuji také za-
městnance k dalšímu vzdělávání, podporuji 
jejich účast na seminářích a školeních. 

Máte tedy více manažerských povin-
ností. Nechybí vám užší kontakt s pa-
cienty?

Chybí, proto občas využiji školení na 
ošetřování ran a proleženin a utíkám za ses-
třičkami na geriatrii asistovat při převazech.

S novou pracovní pozicí jste se musela 
vypořádat i s pokyny souvisejícími s co-
videm-19. Jak na tuto dobu vzpomínáte?

Bylo to nejtěžší období v mém profes-
ním životě. Vše bylo velmi hektické a ne-
přehledné. Museli jsme ve velmi krátkém 
čase otevřít odběrové a očkovací místo. 
Organizovala jsem mobilní tým, který kaž- 
dé ráno vyjížděl provádět AG a PCR testy 
do podniků. Evidovali jsme covid pozitivní 
pacienty a očkované mezi našimi zaměst-
nanci. Často kvůli absencím docházelo  
k přesouvání zaměstnanců po odděleních, 
tak aby všechna fungovala. Nebylo to jed-
noduché.

Jak na vás osobně dolehla personální 
krize městské nemocnice?

Práce v nemocnici, kde nefunguje sou-
činnost, nebyla jednoduchá, ale za celých 
36 let mě nikdy nenapadlo nemocnici opus-
tit, a to ani tentokrát. V nemocnici jde v prv-
ní řadě o nemocného člověka a pokud bych 
z ní odešla, otočila bych se k pacientovi 
zády. Svým odchodem bych totiž přispěla 
ke zhroucení nemocnice.

Jak se vám v nemocnici pracuje nyní? 
Po nástupu paní ředitelky Dity Mlyná-

řové se mi pracuje dobře. Podařilo se jí 
získat kvalitní personál na pozici primářů, 
lékařů a náměstků, kteří se chtějí podílet 
na rozvoji nemocnice. Doplňujeme týmy 
nelékařského zdravotnického personá-
lu novými pracovními silami. Také jsem 
velmi ráda, že od května máme opět na 
každém oddělení vrchní sestru, která je 
manažerkou střední úrovně. Pokud se ne-
mocnice oprostí od politických bojů a zís-
ká podporu všech občanů, opět budeme 
mít krásnou funkční nemocnici vyhledáva-
nou nejen místní komunitou.

Co považujete za svůj největší 
úspěch v profesním životě?

Na tuto otázku asi neodpovím přesně, 
ale mohu říct, že jsem zažila několik ře-

ditelů nemocnice a primářů na interním 
oddělení. Vypracovala jsem se od ambu-
lantní sestry přes staniční sestru až na po-
zici hlavní sestry. Celý svůj profesní život 
se vzdělávám a snažím se být flexibilní. 
Nikdy jsem se ale nezapojovala do politic-
kých nešvarů, podepisování petic a zbro-
jení proti vedení nemocnice nebo radnici.  
A na to jsem hrdá. Vzorem pro nás všech-
ny by měli být lidé, jako byl pan Jiří Cimic-
ký, ekonom nemocnice, který byl v minu-
lém roce po odchodu pana ředitele Bubly 
pověřen vedením. Spolupracovala jsem  
s ním krátce, ale velmi ráda. Byl to člověk 
přímý, pracovitý a charakterní. Velmi mě 
těší úspěchy, které se povedou nemocni-
ci jako celku, například březnové získání 
certifikátu kvality a bezpečí od České spo-
lečnosti pro akreditaci ve zdravotnictví. 
Nebo náhodné úspěchy, jako když jsme se 
v dubnu s kolegyněmi zúčastnily jediného 
oficiálního plesu České asociace sester, 
kde jsme pro naši nemocnici vyhrály po-
lohovací lůžko v hodnotě 100 tisíc korun.

Bez čeho se kvalitní sestra neobejde?
Je to poměrně široký balíček vlast-

ností. Neobejde se bez empatie, umění 
řídit sama sebe, motivace a uspokojení 
z vykonané práce, bez flexibility, schop-
nosti zvládnout stres, komunikační aser-
tivity nebo bez ochoty neustále se vzdě-
lávat.

Co vás po tolika letech ve zdravot-
nictví dokáže nejvíce potěšit, a co je 
naopak nejtěžší? 

Narození dítěte, vyléčení nemocného, 
stabilizace chronického onemocnění, po-
děkování a vlídné slovo pacienta a jeho pří-
buzných. To vše vnímám pořád intenzivně 
s úsměvem na tváři. Netěší mě stížnosti 
a někdy i nadávky od pacientů. Nejtěžší je 
se vyrovnat se smrtí. 

Hlavní sestra a náměstkyně  
nelékařských zdravotnických povolání 

JAROSLAVA BĚLSKÁ:
„Nejtěžší je se vyrovnat se smrtí.“
Paní Jaroslava Bělská do čáslavské nemocnice nastou-
pila v roce 1986. Působila na všech interních odborných 
ambulancích včetně nepřetržitého provozu jednotky in-
tenzivní péče a byla členem posádky rychlé záchranné 
služby. Její touha pomáhat lidem tím však nekončí. Má 
zkušenosti s výukou první pomoci, zdravotní výchovy  
a tělovědy pro mládež, zaměřené na strukturu a funkce 
lidského těla. V osobním životě se nyní stará o svého 
třiaosmdesátiletého otce. Dámu se srdcem na pravém 
místě, která 36 let života věnovala čáslavské nemocnici, 
představujeme v rozhovoru. JN



VODA PRO ŽIVOT
Dne 4. 5. 2022 probíhal na Základní škole Čáslav, Masarykova 

projektový den na téma Voda pro život. Jednotliví vyučující pojali 
téma odlišně a připravili pro své třídy zajímavý program. V učeb-
nách si žáci 1. i 2. stupně o vodě a jejím koloběhu v přírodě po-
vídali, kreslili na toto téma obrázky nebo měřili, za jak dlouho se 
rozpustí kostka ledu. Některé třídy navštívily čistírnu odpadních 
vod či čáslavské rybníky. Jiné přímo v terénu zkoumaly průtok říčky 
Brslenky. Po návratu do školy zpracovali žáci na dané téma poste-
ry, které si vyvěsili ve třídě.

V úterý 24. května 2022 poctila Čáslav svou návštěvou paní 
Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje. V dopoledních 
hodinách zavítala na Střední odbornou školu a Střední odborné 
učiliště dopravní Čáslav, jelikož kraj je zřizovatelem školy.

„Ukážeme paní hejtmance běžný průběh pracovního dne v od-
borné výuce v našich dílnách,“ řekl před setkáním ředitel školy 
Luděk Fišera.

V 9:30 dorazila delegace v čele s hejtmankou do dílen Doprav-
ky. V tuto dobu již žáci byli rozděleni pod vedením učitelů odbor-
né výuky do jednotlivých pracovních skupin. V prostorách dílen 
se soustřeďovalo zhruba 130 žáků. Nejprve se radní zastavili  
u pracovních skupin žáků 1. ročníku, kteří pod vedením zkuše-
ných učitelů Radka Flekala a Jaroslava Jarolíma získávají základ-
ní manuální dovednosti „Zde se žáci učí pilovat, řezat, vrtat,“ sdělil 
hejtmance pan Jarolím. „Což je nezbytné pro jejich další odborný 
rozvoj, neboť mnozí se s touto činností setkávají až na střední 
škole,“ doplnil mladší učitel (nedávný absolvent naší školy) Lukáš 
Cyrus. Žáci tyto dovednosti od druhého pololetí uplatňují na de-
montáži cvičných vozidel.

Následoval rozhovor s žáky druhých ročníků, kteří se věnují  
v souladu se školním vzdělávacím programem a tematickými plá-
ny opravám podvozků, motorů a převodových ústrojí. Tyto práce 
jsou prováděny na autech zákazníků přidělovaných podle přesné-
ho harmonogramu sestaveného panem Miroslavem Prchalem, to 
vše pod taktovkou zástupce ředitele pro odborný výcvik a praktic-
kou výuku Ladislava Šindeláře.

Poté se celá delegace seznámila s prací žáků závěrečných 
ročníků, kteří mají k dispozici nejmodernější diagnostickou tech-
niku firem Bosch, Herman ad. Vzhledem k tomu, že žáci byli těsně 
před závěrečnými zkouškami, bylo se na co dívat, a tak učitelé 
odborného výcviku, Miroslav Pecha, Jiří Paplhám, Pavel Štolba  
a Martin Vlach, jen mírně korigovali jejich činnost.

Chloubou dílen je i prostorná karosárna. Žáci předváděli paní 
hejtmance své dovednosti, které se naučili pod vedením velezku-
šeného učitele odborného výcviku Zdeňka Vaise. „Jsme maxi-
málně vytíženi,“ povzdechl si.

Třešničkou na dortu bylo předvedení společné práce žáků  
a učitelů – plně funkční terénní buginy, kterou mistrně ovládá 
další z mladších učitelů Tomáš Profous. Paní hejtmanka si toto 
zajímavé vozidlo s chutí vyzkoušela.

Hodina strávená v našich dílnách utekla jako voda, a přesto-
že byla nabita spoustou informací a ukázek, nebylo možné podat 
vyčerpávající přehled. Paní hejtmanka se o vše velmi zajímala  
a toto setkání určitě naznačilo, že Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště dopravní Čáslav patří ke školám, s nimiž je mož-
né počítat a které mají budoucnost.

NÁVŠTĚVA  
PANÍ HEJTMANKY  
NA DOPRAVCE

CELNÍ SPRÁVA  
MEZI STUDENTY 

Na závěr školního roku se na naší škole uskutečnila pro žáky 
Obchodní akademie a Ekonomického lycea přednáška s předsta-
viteli Celního úřadu pro Středočeský kraj. 

Tisková mluvčí úřadu nprap. Yvona Matějková žákům popsala 
nejen organizační strukturu celní správy, ale i její jednotlivé kom-
petence.

Přednáška byla doplněna praktickými ukázkami. V aule bylo 
vystaveno mnoho rozličných předmětů, které byly celní správou 
zajištěny. Jednalo se například o velmi zdařilé padělky obuvi, 
oblečení, parfémů, hodinek, hraček, ale i o zvířecí kůži, sloní kly 
nebo hady naložené v alkoholu. Na dvoře naší školy proběhla za-
jímavá prohlídka speciálního vozidla celní správy včetně výkladu 
o fungování a obsluze. Ohlas zaznamenala ukázka demonstrace 
techniky zadržení řidiče podezřelého vozu na silnici. Ovšem nej-
větší úspěch měla jednoznačně fenka německého ovčáka Daisy, 
která pod vedením svého psovoda předvedla fantastické kousky. 
Při ukázkách své práce vždy neomylně označila, kde se nachází 
ukrytý tabák či cigarety. 

Přednáška byla nejen poutavá a nabitá informacemi, ale záro-
veň interaktivní. Žáci mohli celou dobu vznášet dotazy a jednotliví 
členové týmu na ně vždy ochotně odpověděli. Nutno podotknout, 
že otázek padlo opravdu hodně.

Ing. J. Procházková, učitelka ekonomických předmětů
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Těšíme se na prázdniny!
Naše děti si v poslední době užívaly nepřeberné množství akcí 

a program měly všechny třídy nabitý k prasknutí! 
Začali jsme tím nejdůležitějším, zdravím. Děti se s radostí zapo-

jily do soutěže nakreslením obrázku na téma „Co pro mě znamená 
zdraví“ v projektu Městské nemocnice Čáslav. Jejich obrázky pak 
dělaly radost v prostorách přístavby nemocnice. Zúčastnili jsme se 
také oslavy konce 2. světové války a 70. výročí vzniku čáslavské-
ho letiště, která se konala na náměstí. Všem dětem se moc líbil 
slavnostní nástup vojáků a byly nadšené z průletu letadel a ukázek 
vojenské techniky.

Děti ze střediska MŠ Jahodová vyjely na výlet a na Farmě Bláto 
se blíže seznámily se zvířaty, která nám dávají mléko. Dozvěděly se, 
proč je mléko pro člověka důležité a co se z něj vyrábí. Podívaly se 
také do sýrárny a měly možnost nakrmit kozy. 

O zvířátkách něco zjistily i děti ze střediska MŠ Masarykova, 
kam zavítala vzácná návštěva, a to dva koně pony ze SZeŠ Čáslav. 
Děti měly mnoho záludných otázek a na závěr si mohly zkusit jed-
noho z koníků nakrmit.

Za zvířátky, ale do obory Žleby zase vyrazily děti ze střediska 
MŠ R. Těsnohlídka. Viděly ukázku zvířat, zejména dravců, vyzkou-
šely si lukostřelbu a zjistily, zda dokáží udržet na své ruce káně. 

Světem zvířat se zabývali také ve středisku MŠ Bojovníků za 
svobodu. „Zvěř a zvířátka kolem nás“ – to byl projektový den, kdy 
si děti mohly prohlédnout srst zvířat jako kuna lesní, jezevec lesní, 
liška obecná, jelen sika nebo prase divoké. Dozvěděly se spoustu 
zajímavostí o zvěři kolem nás a o jejím způsobu života.

Středisko MŠ Husova navštívila Záchranná stanice Vavřinec. 
Děti viděly v poutavém programu několik dravců, zjistily plno za-
jímavostí o jejich životě a podívaly se na přelety dravců přímo na 
školní zahradě.

Díky čáslavským fot-
balistům, kteří pro nás 
připravili sportovní dopo-
ledne, jsme si i pěkně za-
sportovali. Pod dohledem 
zkušených trenérů si děti 
vyzkoušely různé disciplí-
ny a ukázaly, co v nich je. 
Děkujeme FK Zenit Čáslav 
za skvělou akci a budeme 
se moc těšit příští rok!

V rámci oslav dětského dne jsme s nadšením přijali pozvání 
ze Základní školy Masarykova. Pro naše děti byly připraveny různé 
úkoly, které úspěšně zdolávaly s pomocí žáků druhého stupně. Děti 
si akci moc užily, děkujeme! Kromě toho se v každém středisku ko-
naly speciální oslavy u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Někde 
se slavilo společně s papoušky, kteří dětem předvedli, co umí. Jin-
de slavili bubnováním a tancem, soutěžemi nebo hledáním pirát-
ského pokladu. Každopádně to byla vždycky velká zábava! 

Konec školního roku se nám kvapem přiblížil, a tak se všichni 
moc těšíme na příchod léta a prázdnin. Chtěli bychom Vám všem 
poděkovat za spolupráci v tomto školním roce a popřát Vám poho-
dový dovolenkový čas a léto plné radostí!

Vaše MŠ Čáslav

A VÍTE, ŽE KDYŽ TOTO TLAČÍTKO STISKNETE 

DÉLE NEŽ NA DVĚ VTEŘINY, TAK VÁS ROBOT ZAČNE NAHRÁVAT?

Ve středu 8. června se pod taktovkou MAP 
Čáslavsko uskutečnil pro zájemce z řad mateř-
ských a základních škol čáslavského regionu 
seminář, jehož cílem bylo sdílení zkušeností  
s robotickými „hračkami“. 

Většina školek a škol si díky finanční podpo-
ře z fondů EU i státního rozpočtu začala v po-
slední době pořizovat ve velkém pomůcky, které 
mají rozvíjet digitální gramotnost dětí. Manuálů 
a návodů, například na webu iMysleni.cz nebo 
na YouTube, sice existuje mnoho, nic ale nena-
hradí sdílení zkušeností, rad a nápadů mezi lid-
mi, kteří k sobě mají blízko a znají se. Případně 
takto dochází k propojení lidí se společným zá-
jmem, což je možná ještě užitečnější. Budeme 
rádi, pokud se toto první – a nutno podotknout, 
že velmi vydařené – setkání stane základním 

kamenem budoucí platformy pro sdílení zkuše-
ností a pravidelného setkávání učitelů „zapále-
ných“ pro rozvoj informatického myšlení. 

Velmi si ceníme toho, že na naše úvodní se-
tkání přijala pozvání Hanka Šandová, nekoruno-
vaná „královna robotiky“. I díky ní jsme se dozvě-
děli řadu informací, které ze žádných manuálů 
a tutoriálů nezískáte. Velké poděkování jí patří 
rovněž za celou škálu nápadů, inspirace, co vše 
lze vlastně s „robůtky“ a dětmi dělat. Fantazii se 
meze nekladou. Toto setkání krásně poukázalo 
na to, že technologie bez lidské kreativity a vůle 
nic nezmůže. Alespoň v to doufáme.

Setkání se uskutečnilo díky realizaci 
projektu MAP rozvoje vzdělávání III pro SO ORP 
Čáslav, r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019811
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Velké díky za Taxíka Maxíka
Taxík Maxík, speciální taxík pro senio- 

ry a držitele ZTP a ZTP/P, jezdí v Čáslavi  
a okolních obcích již rok a půl. V roce 
2021 taxík najezdil 17 531 km a převe-
zl 2131 zákazníků, převážně z Čáslavi  
(1 801). Celkem jsme zajeli do 20 obcí.

Během prvních pěti měsíců roku 2022 
najezdil taxík již 11 000 km a převezl  
1 322 zákazníků. I v tomto roce taxík zajíž-
dí do obcí ORP Čáslav a pomáhá místním 
obyvatelům zajistit jejich potřeby.

Jako řidička denně slýchám slova 
vděku a spokojenosti. Zákazníci si libu-
jí, že nemusejí „obtěžovat“ své příbuzné  
a známé s převozem k lékaři nebo na ná-
kup, popřípadě na návštěvu ke svým zná-
mým. Maxík je tak oblíbený, že je minimál-
ně týden dopředu plně vytížený. Proto se 

dost často stává, že z kapacitních důvodů 
nemůže být vyhověno všem zákazníkům.  
V těchto případech nabývá na významu 
známé rčení, upravené pro službu Taxík 
Maxík: „Kdo se dříve objedná, ten jede!“ 

Za zákazníky Taxíka Maxíka patří vel-
ké díky městu Čáslav a spolupracujícím 
obcím, které se finančně podílí na provo-
zu přepravní služby, provozovateli služby 
ANIMA Čáslav, o.p.s., i všem ostatním, 
kteří se na projektu podílí. 

Ostatním řidičům a účastníkům pro-
vozu děkuji za trpělivost a toleranci, třeba 
právě vaše babička, dědeček, maminka, 
tatínek potřebují zavézt k lékaři, na nákup, 
do cukrárny nebo divadla… Taxík Maxík je 
připraven.

Mariana Petríková

Město mého srdce 
Viktorie Vánišová, IV. ročník gymnázia

Vcházím do města svého srdce. Tluče, 
tepe, pumpuje krev v mém těle. Dává mi ži-
vot, dává mi pohyb. Vede mě, kam chci jít.

Uličky, ulice, náměstí jsou jako bludi-
ště. Domy mě obklopují, jako by mě chtěly 
chránit před nebezpečím světa. Jako by od-
sud nebylo úniku, ale i tak sem utíkám před 
strastmi života.

Město, domov, který mi dává pocit bez-
pečí. Vzpomínky se skrývají v každém zá-
koutí. Za každým stromem, keřem, lavičkou. 
Sledují mě a já sleduji je.

Pokaždé, když tu jsem, cítím tlak minu-
losti. Radostné dětství. Krásné dospívání 
mezi lidmi, které miluji. Je to rodiště moje, 
mojí sestry, mých kamarádů.

Támhle na hřišti jedu poprvé na kole. 
Cítím vítr, který si hraje s mými vlasy. Měs-
to je protkané vzpomínkami, jako když nit 
proplétá svetr. Svetr, který mě obtáčí svými 
vlněnými vlákny a zahřívá mě svým teplem. 
Svetr, který si obléknu pokaždé, když je mi 
zima. Pokaždé, když je mi smutno, když 
mám strach.

V létě tu svítí slunce. Pálí, praží a září svý-
mi paprsky. Hřeje mou kůži, barví ji zlatavou 
barvou. Zdejší stromy jsou jako sluneční brý-
le. Růžové brýle, které mi ukazují to, co chci 
vidět. Je tak krásné vidět růžově. Růžové 
jsou růže, maliny, maminčiny rty.

Maminka peče v troubě višňový koláč. 
Koláč rudý jako rubíny. Koláč s drobenkou  
a křupavou krustou ze stran. Vůně se line ce-
lým domem, celým městem. Cítí ji každý ob-
čan města. Každý člověk, co tu s námi žije.

Žijí zde lidé mladí i staří. Lidé, kteří každé 
ráno a večer venčí své psy. Psi, kteří vedou 
své pány mezi ulicemi, domy a obchody na-
šeho města. Města mého srdce.

Během května pod-
nikli žáci SOU Čáslav nej-
různější exkurze, výlety 
a absolvovali baristický 
kurz, na kterém si rozší-
řili své dosavadní znalosti  
o kávě a naučili se při-
pravovat její různé druhy 
i jejich konečnou úpravu. 
Dne 31. května 2022 se 
uskutečnila také zajíma-
vá exkurze do VŠÚO Ho-
lovousy, kde si žákyně 
vyslechly zajímavé před-
nášky k 200. výročí naro-
zení zakladatele genetiky  
G. J. Mendela.

SOU Čáslav

KVĚTEN VE ZNAMENÍ  
VÝLETŮ, EXKURZÍ  

A NOVÝCH ZNALOSTÍ 

Rodinné centrum Kopretina pořáda-
lo během tohoto školního roku mnoho 
aktivit a zájmových činností pro rodiny  
s dětmi. Jedná se například o svatomartin-
ský průvod, vánoční tvořivé dílny, setkání  
s odborníky (zdravá výživa, psycholog, lé-
kaři), spolupráce s klubem důchodců, kar-
nevalový průvod městem, dětský den na 
Kostelním náměstí. RC navštívilo mnoho 
dětí, rodičů, prarodičů, kterým patří velký 
dík za podporu. Bez vzájemné spolupráce 
a pomoci by nebylo možné připravit tolik 
akcí a setkání. Jarní měsíce byly ve zna-
mení humanitární pomoci pro ukrajinské 
rodiny. 

V období prázdnin budou probíhat 
Týdny prázdninových aktivit – Výlety I., 

Výlety II., Vařečky v akci, Z pohádky do 
pohádky, Z práce do práce. Provoz vol-
né herny bude omezen. Bližší informace  
v RC.

Od září se budou opět konat zájmové 
kroužky, převody dětí, možnosti doučo-
vání a hlídání, výuka českého jazyka pro 
ukrajinské uprchlíky. Je dobré se předběž-
ně přihlásit již v průběhu prázdnin. Všech-
ny další aktuální informace o nabídce akcí 
a služeb Rodinného centra Kopretina se 
dozvíte přímo v centru na adrese: Kostelní 
nám. 186, Čáslav; telefonní číslo 327 323 
327, 733 741 171; www.kh.charita.cz. 

Krásné a pohodové prázdniny. Těšíme 
se na Vás!

Bc. Terezie Tichá, DiS.
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Pradědečkův traktor Rybářské závody u Podměstského rybníka

Formanův (nejen)  
filmový festival

ČÁSLAV NAVŠTÍVILA RADA STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
V ČELE S HEJTMANKOU PETROU PECKOVOU

Hejtmanka a radní Středočeského kraje do Čáslavi dorazili 24. 5.  
v dopoledních hodinách. Během dne delegace navštívila  
21. základnu taktického letectva a městskou nemocnici,  
pro kterou potvrdila možnost investiční dotace ve výši 3 000 000 Kč. 
V rámci nabitého programu proběhlo také setkání se starosty ORP 
a diskuze s veřejností na Nové scéně Dusíkova divadla.   



Potřetí otevíráme čáslavské dvory, dvorky a zahrady, aby-
chom se na nich potkali spolu i s uměním všeho druhu. 
Nasajte atmosféru míst, na která se běžně nedostanete, zpívejte, 
hrajte (si), poslouchejte, dívejte se … tvořte s námi čáslavské 
Dvorky 2022. První zářijový víkend se v Čáslavi nebudete nudit 
ani minutu. 
Začínáme v pátek 2. září v 18:30 na zahradě Diakonie 
a uzavíráme v neděli v 17:00 v evangelickém kostele. 
Abychom vám mohli zaručit co nejpříjemnější zážitek, ome-
zujeme na některých dílnách a představeních účastnickou

DVORKY
ČÁSLAV
2. — 4. 9. 2022

PÁTEK 2. září
Diakonie a HusŮv sbor
19:00 Slavnostní zahájení Dvorků 2022
19:15 Bára Hrzánová a Bachtale Apsa (koncert fenomenální 
 romské kapely s Bárou Hrzánovou)

Dusíkovo divadlo
21:30 Letní kino na divadelním dvorku

SOBOTA 3. září
TĚsnohlídkŮv statek
10:00 —17:00 Plachetnice na rybníce 
10:00 —11:00 Příhody Lišky Bystroušky, Divadlo DNO
 (divadelní představení 4 —99 let)

11:00 —11:45 Moudra jezerního vlka (povídání o plachtění 
 se zkušeným jachtařem Václavem Škábou)
14:30 —15:15 Moudra jezerního vlka (povídání o plachtění 
 se zkušeným jachtařem Václavem Škábou)
15:30 —18:00 Na návštěvě u Těsnohlídků* (site specifi c 
 divadelní workshop 11 —15 let, 
 představení v 17:40, Anna Hrnečková) 

Diakonie a HusŮv sbor
10:30 —11:30 Richenza (koncert písničkářky a její kapely)
11:45 —12:00 Robinson (mini rodinné představení, 3 —99 let)
12:30  —13:30 13PM (koncert místní rockové kapely)
13:30 —16:00 Prohlídka Husova sboru (na přání s průvodním 
 slovem paní farářky Františky Tiché)
14:00 —15:15 Improzápas: IC Paleťáci Pardubice vs IC Bafni Brno)
 (zápas v divadelní improvizaci)

kapacitu. U programu označeného* si proto prosím raději rezervujte místa, a to buď osobně v Infocen-
tru Čáslav nebo písemně na e —mailové adrese spolek@formanovacaslav.cz. 
Vstupné na veškerý program Dvorků je dobrovolné. 
Vynikající a vydatné občerstvení je pro vás připraveno po celý čas na větších dvorcích (v sobotu 
na zahradě Diakonie, v neděli na zahradě muzea), s kávou či limonádou můžete počítat takřka všude.



15:30 —16:45 Nina Rosa (koncert jazz, chanson)
17:00 —18:00 Operní recitál Elišky Tomeňukové 
 a Vojtěcha Pošváře

Evangelický kostel a bašta
10:00 —18:00 JEDEN Jaroslav Valečka (expozice)
10:00 —18:00 JarmarkUM
10:00 —18:00 Fotografi cký koutek
10:00 — 11:00 Fotografi cký workshop (Mirek Lepeška) 
13:00 — 14:00 Fotografi cký workshop (Mirek Lepeška)

Katolická fara
11:00 —18:00 Deskohraní (hraní deskových her 3 —99 let)
11:30 —14:00 Seed bombs a plantable paper* 
 (workshop guerilla gardening 7 —99 let)
14:00 —14:15 Robinson (mini rodinné představení 3 —99 let)
14:15 —15:15 Komentovaná prohlídka Pověsti čáslavské* 
 (od kostela k Těsnohlídkům, 6 —99 let, provází Zdeněk 
Velen)

Dusíkovo divadlo
10:00 —11:15 Muzikoterapeutická relaxace* 
 (Jana Kohlová, Martina Pilařová, Malá scéna)
11:00 —13:00 Miloš Urban —autorské čtení a beseda (dvorek) 

Sokolovna
15:00 —15:40 Perníková chaloupka, Dr. Tyrš  —Sokol Čáslav 
 (loutková pohádka 3+)
15:40 —17:30 Sokolské hry a cvičení pro děti

Galerie Goltzova tvrz
10:00 —18:00 Tváře krajiny (výstava české krajinomalby 
 20. století) 

NámĚstí
17:30 —18:30 Salsa v ulicích (tančírna v ústí pěší zóny, 
 Lenka Němcová)
19:00 —23:00 Táborák 
19:15 Losování formanovské hasičské tomboly

Kostel sv. Jakuba
10:00, 11:00, 13:00, 14:00 Komentovaná prohlídka kostela 
 sv. Jakuba

NEDĚLE 4. září
Muzeum
9:00 —11:00 Volné prohlídky muzea
10:00 —16:00 Sousedský jarmark
10:30 —11:30 Trio Kavánkovi (koncert rodinné kapely)
12:00 —13:00 JakKdy (koncert akustické kapely)
12:00 —17:00 Volné prohlídky muzea
13:00 —15:00 Ochutnávka Čáslavské buchty 
13:30 —14:10 LiStOVáNí Kvak a Žbluňk jsou kamarádi 
 (scénické čtení 3 —99 let)
14:30 —15:30 LiStOVáNí: Vaříme z vody (scénické čtení 
 pro všechny)
15:30 Vyhlášení Čáslavské buchty

TĚsnohlídkŮv statek 
10:00 —10:45 Moudra jezerního vlka (povídání o plachtění 
 se zkušeným jachtařem Václavem Škábou)
11:00 —16:00 Plachetnice na rybníce
12:00 —12:45 Moudra jezerního vlka (povídání o plachtění 
 se zkušeným jachtařem Václavem Škábou)
16:00 —17:00 Komentovaná prohlídka Čáslavské opevnění* 
 (Filip Velímský)

Evangelický kostel a bašta
11:00 —17:00 JEDEN Jaroslav Valečka
10:00 —12:00 Plachtění v barvách* (výtvarný workshop 7 —99 let,
 Petra Kratochvílová, Jitka Pejřimovská, Oldřich Holinka) 
13:00 —14:00 Ætherae —kytarový ambient (hudební produkce 
 meditativní hudby)
14:00 —16:00 Muzikohraní —a —zpěvem —ladění* 
 (workshop Jana Kohlová, Jitka Jindřichová, Petr Kopejska, 
 Martina Pilařová, Dagmar Zvolánková)
17:00 —18:00 Slavnostní zakončení Dvorků 
 s JeToJedno a překvapeními z dvorkových dílen

Dusíkovo divadlo
9:30 —12:30 Slova! Slova. Slova?* (literárně —dramatický
 workshop 15+, Jana Machalíková, Malá scéna)
10:00 —10:35 Ptáček a lev*, Studio DAMÚZA 
 (představení pro batolata od 1 roku do 3 let, hlavní scéna)
11:00 —12:00 Alena Kastnerová: O nevyřáděném dědečkovi 
 (autorské čtení 5 —99 let, dvorek)
13:00 —14:00 Taneční fl ash mob* (workshop, Petra Schönbeková,
  Nová scéna)

Sokolovna
9:00 —11:30 Nedělní prodloužená snídaně v trávě 

Galerie Goltzova tvrz
10:00 —18:00 Tváře krajiny (výstava české krajinomalby
 20. století) 
10:30 —11:00 Hudební intro 
11:00 —12:30 Jaroslav Rudiš — autorské čtení a beseda
13:00 —16:30 Workshop olejomalby s Jaroslavem Valečkou*

Kostel sv. AlžbĚty
14:30 —14:50 Koncertík žáků ZUŠ
15:00 —16:00 Komentovaná procházka Pověsti čáslavské*
 (od Alžběty na náměstí, 6 —99 let, provází Zdeněk Velen)

Kostel sv. Jakuba v Jakubu
10:00, 11:00, 13:00 Komentovaná prohlídka kostela sv. Jakuba

Podrobný program s anotacemi a fotografi emi najdete 
na www.formanovacaslav.cz 
a fb Formanova Čáslav.
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KDO LETOS UPEČE 
NEJLEPŠÍ ČÁSLAVSKOU BUCHTU?
Namlsáni Vašimi dobrotami z předchozích ročníků vyhlašujeme TŘETÍ ROČNÍK 
AMATÉRSKÉ SOUTĚŽE V PEČENÍ ČÁSLAVSKÁ BUCHTA 2022, který proběhne 
v neděli 4. září 2022 na zahradě muzea v rámci festivalu Dvorky.
Kdokoli z Čáslavi a okolí bez omezení věku se může přihlásit do jedné či obou 
ze soutěžních kategorií: I. Klasická kynutá plněná buchta
  II. Dorty, řezy, dobrůtky
Předsedou pětičlenné poroty bude profesionální kuchař a cukrář Tomáš Kroutil. 
Tři místa v každé kategorii, cenu diváků i absolutního vítěze 
v závěru Dvorků vyhlásí a ocení starosta města Vlastislav Málek. 
Pečení zdar a předem díky za všechny usměvavé plné pusy!

Propozice soutěže
A. Zájemci se mohou přihlásit osobně v Infocentru Čáslav nebo na e-mailové 
 adrese spolek@formanovacaslav.cz  (předmět Čáslavská buchta + číslo kategorie),
  a to do 31. srpna 2022.
B. Soutěžící přinesou svůj pekařský výrobek v dostatečném množství (celý plech, 
 forma apod.) 4. září v době od 11:30 do 12:00 do čáslavského muzea, 
 kde jejich „buchta“ dostane pořadové číslo, pod nímž ji bude následně hodnotit porota.
C. Ochutnávka soutěžních buchet otevřená návštěvníkům z řad široké veřejnosti 
 proběhne na zahradě muzea od 13:00 do 15:00 nebo do úplného vyjedení 
 buchet :o) Přítomnost soutěžících pekařů u ochutnávky a případné servírování 
 ochutnávek jsou vítány, ale nejsou bezpodmínečně nutné.

DVORKY
ČÁSLAV
2. — 4. 9. 2022

JUDISTICKÁ DOBA BRONZOVÁ
Delší dobu jsme se na stránkách Čáslavských novin nevěnovali 
zdejšímu judistickému oddílu. Obrátili jsme se proto na jednoho  
z trenérů Martina Horského a zeptali se ho, jak vypadal jejich boj 
s covidovou dobou.
Pandemie postihla všechny 
sporty, zejména pak ty halové. 
Jak se to odrazilo na republi-
kových výsledcích?

Učíme děti, že není důle-
žité, kolikrát upadnou, ale ko-
likrát dokážou vstát. Stejně 
jsme přistupovali i k boji s co-
videm. Máme s kolegy trenéry 
velikou radost, protože naše 
děti vybojovaly v minulém roce 
osm bronzových republiko-
vých medailí. V jednotlivcích 
v kategorii dorostu uspěla Ája 
Prausová, v kategorii staršího 
žactva Anička Zrucká a Víťa 
Praus. Ve středočeských druž-
stvech se k výše jmenovaným 
bronzovým bojovníkům přidali 
Lukáš Veselý, Vašek Radimský 
a Johanka Pilcová.

Jak jste se připravovali na zá-
vody?

Kimono nám moc chybě-
lo a online tréninky nemohly 

vynahradit specifický judis-
tický týmový trénink. Příprava 
byla zaměřená zejména na 
kondici a rozvoj síly. Pořádali 
jsme sportovní tábor, vysoko-
horskou ferratovou přípravu, 
letní judocamp, další menší 
soustředění a také regeneraci 
v Bulharsku. Chodili jsme spo-
lečně běhat a často „viseli“ na 
workoutu. Doháněli jsme co-
vidové období a republikové 
medaile byly pro nás všechny 
odměnou. 

Jak se vám daří po covidové 
pauze? 

Od září 2021 probíhá kimo-
nová příprava naplno a první 
její test se uskutečnil na dubno-
vých krajských přeborech, kde 
naše děti vybojovaly jedenáct 
medailí, přičemž tři se staly 
krajskými přeborníky. 

Nyní nás čeká rozmanitá 
letní příprava, v září nábor no-
vých členů a na podzim republi-
kové přebory.

A co vás čeká v následujících 
týdnech?

Za pár týdnů zazní judis-
tické „ahóóój“ při splutí Vltavy. 
Moc se na to těším, stejně jako 

na navazující 14denní 
sportovní tábor. Rád 
bych také srdečně po-
děkoval trenérům, dě-
tem i jejich rodičům, že 
vydrželi a můžeme si 
nadále společně užívat 
čas naplněný tréninky, 
soustředěními a spo-
lečnými akcemi. Přeji 
všem krásné léto plné 
dobrodružných zážitků 
a přátelských úsměvů.

Czech Target Sprint Open v Čáslavi
ZŠ Čáslav, Masarykova je tradičním účastníkem závodů 

seriálu Czech Target Sprint Open. A nejinak tomu je i při le-
tošním „pocovidovém“ restartu závodů. Na čáslavském atle-
tickém ovále ve Vodrantech se představili sedmáci a osmáci. 
A od závodění je neodradil ani déšť, který akci doprovázel. 
Všichni účastníci závodů, které se uskutečnily ve čtvrtek  
5. května, se do sportování pustili s vervou.

Závod sedmaček si podmanila Veronika Vondrysová  
s časem 7:20,426 s. Druhé místo a stříbrnou medaili vybo-
jovala Tereza Jílková za výkon 7:24,296 s a ze třetího místa 
se mohla radovat Karolína Rozsypálková, která byla v cíli za 
7:25,752 s. Mezi chlapci ze 7. třídy si vítězství připsal Antonín 
Jeřicha, který svůj čas stlačil pod šest minut. Cílem proběhl  
v čase 5:51,813 s. Také druhý Marek Kuřátko zvládl závod 
pod šest minut, za 5:52,395 s, a skvělý výsledek si zapsal  
i bronzový Petr Malimánek, který doběhl v čase 5:53,746 s.

Amálie Pernikářová zvládla závod za 6:58,682 s a zvítě-
zila mezi dívkami z 8. tříd. Jen těsně uniklo vítězství Anně 
Deverové, která měla v cíli čas 6:58,795 s. Bronzová Adéla 
Štěpánková doběhla s výsledkem 7:04,671 s. Nejrychlejším 
závodníkem deštivého dopoledne v Čáslavi byl Filip Slovák, 
který stopky v cíli zastavil na hodnotě 5:35,508 s. Stříbrný 
medailista Vít Koryčánek zaběhl čas 5:43,813 s a bronzový 
Antonín Vavřička doběhl do cíle za 6:21,713 s.
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ÚSPĚCHY SPORTOVNÍCH ŠERMÍŘŮ
Ve dnech 21.–22. 5. 2022 se v Praze-Letňanech v BB areně konalo Mistrov-
ství ČR v šermu kategorie U11.
V sobotu startovali jednotlivci, mezi nimiž Jan Bartoš získal pro náš oddíl 
bronzovou medaili!

Umístění našich závodníků: 
3. místo Jan Bartoš
11. místo Tomáš Umysa
14. místo Jiří Zajíc
18. místo Tomáš Radil
24. místo Martin Hlava
V neděli se konala soutěž druž-

stev, kde naši šermíři navázali na 
loňské 3. místo a letos získali stří-
brné medaile, když ve finále prohráli  
s družstvem SC Praha „A“ o jediný 
zásah 45:44. Druhé družstvo Slovanu 
Horky obsadilo 6. místo.
Družstvo „A“ soutěžilo ve složení: Jan 
Bartoš, Tomáš Umysa, Jiří Zajíc.

Družstvo „B“ soutěžilo ve složení: To-
máš Radil, Martin Hlava, Václav Vla-
sák (ten nemohl startovat mezi jed-
notlivci kvůli nesplnění kritéria počtu 
bodů v žebříčku)
Děkujeme všem svěřencům za vzor-
nou reprezentaci našeho oddílu!

Martin Hoyer

Čáslavská sokolovna 
včera, dnes i zítra
Portugalsko vyhlásilo republiku, vznikl pojem expre-
sionismus, narodily se Adina Mandlová nebo Matka 
Tereza. To všechno se událo v na první pohled spíše 
nenápadném roce 1910. Z pohledu Čáslavi a jejích 
obyvatel však je důležitější něco jiného – právě teh-
dy byl položen základní kámen zdejší sokolovny.

Česká obec sokolská letos slaví 160 let od svého vzni-
ku. Došlo k němu v roce 1862 díky Miroslavu Tyršovi a Ja-
roslavu Fügnerovi. A pozadu nezůstala ani Čáslav, kde se 
klíčovým datem stal 3. srpen 1862. Za iniciátora čáslavské-
ho Sokola je považován Jan Ladislav Mašek (1828–1886). 
Rodák z Pohorovic na Strakonicku, pedagog, vlastenec  
a propagátor slovanské vzájemnosti vstoupil v Čáslavi 
mezi ochotníky a působil i jako sbormistr Mužského pě-
veckého sboru Kovář.

K založení Sokola v Čáslavi došlo v zahradním pavilo-
nu předměstského zájezdního hostince U Růže. Brzy bylo 
více než zřejmé, že se neobejde bez vlastních prostor  
a v roce 1893 tělovýchovná jednota utvořila stavební druž-
stvo pro výstavbu sokolovny. Sloužit měla dle původních 
záměrů nejen ke zdokonalování těla a ducha, ale také  
k pěstování společenského života ve městě – což se pozdě-
ji minimálně dočasně naplnilo měrou vrchovatou.

Nejprve však bylo potřeba sehnat dostatek finančních 
prostředků. Byla zřízena veřejná sbírka, na jejíž podporu se 
pravidelně konaly sokolské slavnosti. Další zlom se udál  
v roce 1908, kdy se zainteresovaným osobám podařilo zís-
kat pozemek zahrady tehdejší Čtenářské besedy, navazu-
jící na hlavní budovu Dusíkova divadla. Konečně se tedy 
vědělo „kde“, stále však nebylo jasné „co přesně“.

Architekti Vejrych a Skřivánek

Sokolové vypsali veřejnou soutěž. Ačkoli v ní oficiálně 
nezvítězil, nakonec dostal projekt na starosti osvědčený ar-
chitekt Jan Vejrych, rodák z Horní Branné na Semilsku a au-
tor řady významných veřejných i soukromých budov v Praze 
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Kdo by neznal šipky. Trefit se s nimi co nejblíže středu terče se někdy pokusil snad každý 
z nás. Řada lidí v nich nadále vidí především hospodskou kratochvíli. Zároveň se však 
jedná o stále populárnější sport, kterým se ti nejlepší z nejlepších dokážou solidně uživit. 
Různých soutěží se účastní také klub Šipkařská banda Čáslav. Popovídali jsme si s jeho 
spoluzakladatelem Markem Jílkem, mezi šipkaři přezdívaným Marv.

Kdy jste začal hrát šipky vy sám a kdo vás 
k nim přivedl?

Šipky hraji asi dvacet let. Z toho ligo-
vou soutěž od roku 2017, kdy jsem začí-
nal s týmem Hospůdka na Vinici ve třetí 
lize. Šipky jsem bral jako zábavu u piva. 
Pak jsem si zkusil pár turnajů po Čáslavi 
s ostřílenými místními matadory a po pár 
letech jsem zjistil, že se jim dokážu vy-
rovnat a porazit je. Zlomový moment byl 
na jednom lokálním turnaji, který pořádal 
prvoligový hráč pro své kamarády a já po-
prvé vystoupal mezi amatéry na nejvyšší 
stupeň a vyhrál pohár pro vítěze. Bylo to  
v roce 2016. Tehdy vznikly první myšlenky 
na obnovení šipkařského týmu v Čáslavi. 
Historicky zde bylo ligových hráčů hned ně-
kolik, dokonce i v první lize.

V čem vám právě tento sport vyhovuje? 
Věnujete se i nějakým dalším?

Šipky jsou úžasné v tom, že je lze hrát 
v jakémkoli věku, bez ohledu na různé fy-
zické indispozice nebo handicapy. Což je  
i můj případ, příroda mě obdařila autoimu-
nitním onemocněním zvaným Bechtěrevo-
va choroba. Jiným sportům se nevěnuji, 
pokud to jde, tak rekreačně plavu.

Šipkařská banda Čáslav vznikla v roce 
2020, tedy relativně nedávno. Co vás k je-
jímu založení vedlo?

V Čáslavi je dlouholetá komunita hrá-
čů. Buď takových, kteří začali teprve ne-
dávno, nebo i bývalých ligových hráčů. 
Slovo dalo slovo a s podporou majitele 
klubovny U Haufů Pepou Řehákem vznik-

lo nové družstvo, na jehož založení jsem 
se podílel spolu s dalšími lidmi. Šlo o to, 
že i když jsem hrál ligu na Vinici, většina 
kamarádů byla v Čáslavi, kde se konaly  
a konají různé turnaje. Jakmile jsme začali 
mluvit o založení nového týmu, myšlenka 
se ujala a do první sezóny se postupně při-
hlásilo třináct hráčů.

Kolik máte v současné době členů a jak 
často se scházíte?

Nyní přihlašujeme tým do nové sezóny 
2022/23 a bude nás dvanáct. Jádro týmu 
se ustálilo, někteří z týmu odešli, a naopak 
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i na mnoha dalších místech dnešního Čes-
ka. Konkrétní stavební práce na secesní 
budově byly zadány neméně zkušenému 
architektu Josefu Skřivánkovi, čáslavské-
mu patriotovi.

Zmíněné položení základního kamene, 
nacházejícího se čtyři metry pod chodní-
kem, provázela 7. srpna 1910 slavnost, na 
níž nechyběla hudba, divadlo, tombola ani 
ohňostroj. Do základů bylo vloženo mědě-
né pouzdro s pamětní listinou, dobovými 
novinami, pohlednicemi a pergamenovými 
archy s vlastnoručními podpisy tehdejších 
Čáslaváků.

V možnostech tohoto textu není boha-
tou historii čáslavské sokolovny popsat do 
detailů, zastavme se ale na chvíli v období, 
které můžeme v mnoha ohledech považo-
vat za nejtěžší. Psalo se 11. února 1941, 
když ji natrvalo zabrali nacističtí okupanti. 
O dva měsíce později byla pozastavena 
činnost Sokola jako takového. Během dal-
ších měsíců byla zdevastována sokolská 
knihovna a značné škody utrpěl i archiv. 
Minimálně šest župních činovníků bylo bez 
milosti zastřeleno a dalších dvanáct zahy-
nulo v koncentračních táborech. K lepšímu 
se začala situace obracet až 1. ledna 1946, 
byť se rozhodně nedá říct, že desetiletí ná-
sledné sovětské okupace byla jednoduchá. 
V roce 1995 byla koneckonců ve vestibulu 
sokolovny odhalena pamětní deska věno-
vaná obětem nacistů i komunistů.

Jaký byl rok 2021?

Nyní udělejme skok takříkajíc do dneš-
ních dnů. Petr Horčička, který je starostou 
Tělovýchovné jednoty Sokol Čáslav už od 
roku 2002, napsal ve výroční zprávě za rok 
2021, tedy za období značně poznamena-
né pandemií covidu-19, toto: „Můj optimi-
smus se naplnil pouze částečně. Činnost 
jela s omezením, náklady však na plné 
pecky. Díky poskytnutým dotacím na mzdu 
zaměstnancům jsme oba udrželi v pracov-
ním poměru, což považuji za úspěch. Díky 
dalším příjmům a snížení nákladů jsme ani 
činnost v sokolovně nemuseli omezovat – 
další úspěch.“ Oněmi dvěma zaměstnanci 
má na mysli matrikářku Jitku Sámelovou  
a jednatelku Markétu Horčičkovou. „Obě-
ma se podařilo porazit narůstající byrokra-
cii a doufám, že všechna práce přinese pro 
příští období slibované zjednodušení,“ do-
dal starosta čáslavského Sokola.

Popsal také práce, bez nichž se soko-
lovna v daném roce neobešla. Patřilo mezi 
ně zaměření budovy nebo údržbářská čin-
nost. „Nákladnější opravy odkládáme s na-
dějí, že celková oprava proběhne v nejbližší 
době,“ napsal Horčička. Toho, že budova 
sokolovny vyžaduje kompletní rekonstruk-
ci, si je vědomo i vedení města. V každém 
případě se jedná o akci, jejíž náklady se 
budou pohybovat v řádu desítek milionů 
korun.

Ledy se pohnuly

Oslovili jsme v této souvislosti mís-
tostarostu Čáslavi Martina Horského. 
„Před komunálními volbami v roce 2018 
jsme se snažili oslovit tehdejší vedení 
města, zda by nám pomohlo s jednáním 
se zástupci Středočeského kraje. Bohužel 
to byla slepá cesta. Přistoupili jsme proto 
k vlastnímu řešení,“ řekl. Odkazuje tím na 
spolupráci právě s Petrem Horčičkou, kdy 
na náklady spolku došlo k zaměření a vy-
hotovení 3D projektové dokumentace sou-
časné stavby. Městská architektka Radka 
Neumanová momentálně připravuje zadá-
vací dokumentaci pro výběr projektanta, 
jenž dodá projektovou dokumentaci ve 
stupni provádění včetně rozpočtu oprav. 
„To bude podkladem pro žádost o dotaci 
na následnou rekonstrukci budovy. V jed-
nání jsou stále i majetkové poměry. Všich-
ni zúčastnění máme společný cíl, kterým 
je opravená, krásná a funkční budova so-
kolovny,“ uvedl Horský.

Na oslavy podobné těm, které prováze-
ly položení základního kamene čáslavské 
sokolovny před 112 lety, je určitě brzy. Jak 
však naznačil i článek v květnovém vydá-
ní Čáslavských novin, věnovaný obnovení 
činnosti slavné loutkové scény při Sokole 
Čáslav, namístě je alespoň mírný optimis-
mus.

Rozhovor: Marek Jílek
„Šipky jsou o soutěživosti a touze se zlepšovat.“

Vlevo: Marek Jílek

IM
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noví hráči přišli. Scházíme se zatím nepra-
videlně. Většinou se pár lidí sejde ve středu 
na pravidelných turnajích u nás v klubovně. 
Jinak jsou setkání a tréninky o dohodě. 
Všichni jsme zjistili, že si chvilku pokecáme 
u piva, ale do půl hodiny už jsme u terčů, 
kde strávíme celý večer. Nikdo už moc ne- 
umí jen sedět, popíjet a povídat si. Svrbí 
nás ruce a bez šipek to prostě není ono. 

Mohl byste váš klub představit 
z hlediska věku a povolání jeho 
členů?

My jsme opravdu banda. On 
ten název v podstatě vystihuje 
různorodost našich hráčů. Povo-
lání jsou rozličná: pracovník ve 
stavebnictví, pracovník v pohos-
tinství, projektový manažer, spe-
cialista na výrobní roboty, kvalitář 
atd. Věkově se pohybujeme ně-
kde mezi 30 a 60 lety. 

Kdyby se k vám chtěl přidat ně-
kdo další, má šanci? Jaká musí 
být jeho výkonnost?

Přidat se může kdokoli. Když bude 
zájem, můžeme tvořit v rámci klubu dal-
ší týmy, dle výkonnosti. Začnou od píky 
jako my a čas ukáže. Důležité je občas 
zajít na trénink s ostatními hráči. Vyhá-
zet se na turnajích, aby člověk poznal hru  
i z psychické stránky, tréma dokáže zmařit 
hodiny tréninků. Soutěž v rámci Unie šip-
kových organizací (UŠO) se hraje za tým, 
jako třeba ve fotbale, a na každém členo-
vi záleží. Když se hráč ukáže jako dobrý  
a spolehlivý, určitě dostane nabídku do na-
šeho týmu ve vyšší lize. Zájemci se mohou 
hlásit v klubovně nebo u mě na e-mailu 
predseda.banda@seznam.cz. 

Jakých největších úspěchů jste zatím jako 
klub dosáhli? A jakého vy osobně?

Měli jsme parádní úvodní sezónu, kdy 
jsme hned na první pokus vyhráli třetí ligu 
a postoupili do druhé. Další milník nás 
čeká 26. června na mistrovství České re-
publiky, kde se utkáme s vítězi ostatních 
třetích lig z celého Česka. Hráli jsme  
i doplňkový ligový pohár, který v naší ka-
tegorii hraje směs týmů ze druhé a tře-
tí ligy Středočeského kraje a Prahy. Po 
skvělé jízdě jsme skončili čtvrtí a o jednu 
příčku nám utekla účast na celorepub-
likovém finále. Já osobně jsem získal 
pár pohárů v regionálních turnajích tady  
a v Karlovarském kraji. Jeden rok jsem 
skončil ve třetí lize v první desítce v indi-
viduálních statistikách. Nyní se více věnuji 
řízení klubu, chci dát ostatním hráčům 
servis a komfort a postarat se spolu s ve-
doucím družstva o dobré týmové zázemí. 

Ale samozřejmě si i občas hodit na sou-
těži. 

Mnoho lidí stále vnímá šipky především 
jako tradiční hospodskou zábavu, byť tře-
ba česká UŠO vznikla už v roce 1999. Jak 
byste takovým lidem přiblížil krásu šipek 
coby sportu?

Někdo u házení u pivka zůstane. Ale 
hodně hráčů zjistí, že lze jít na turnaj, změ-

řit svůj um se zcela neznámými lidmi. Jsou 
u nás kluci, kteří jezdí po kraji a sbírají 
body v celorepublikovém Darts Cupu. Je to  
o soutěživosti a touze se zlepšovat. Když 
potkáte u terče ostříleného hráče, chce-
te ho porazit. On vás výkonnostně táhne 
nahoru. I když se to nezdá, je to opravdu 
sport. Jakmile budete pár hodin v kuse há-
zet, ucítíte fyzickou únavu. Pro mě osobně 
je to psychický odpočinek. Stoupnu si k ter-
či, zapomenu na starosti světa a pár hodin 
se soustředím jen na hru a lidi okolo sebe. 

Už i v televizi je hodně vidět patrně nejlep-
ší český šipkař Karel Sedláček. To určitě 
šipkám jako takovým prospívá, že?

Karel toho udělal pro české šipky 
strašně moc. Stejně jako kutnohorský Pa-
vel Korda, který komentuje šipky na Nova 
Sportu a zároveň je promotérem turnaje 
v Praze, na který jezdí ta největší šipková 
profesionální esa. Je i spousta dalších 
hráčů jak elektronických, tak klasických 
šipek. Třeba mistr Evropy v softech Pavel 
Drtil. Máme v Česku i spoustu mladých 
talentů, Adama Gawlase nebo Víťu Sedlá-
ka. O české šipky se každopádně nebojím  
a myslím, že je v televizi budeme vídat čím 
dál častěji. 

U varianty, kdy musí hráč dosáhnout 501 
naházených bodů, existuje tzv. nine-dar-
ter, což značí uzavření pole devíti šipka-
mi. Povedlo se vám to někdy?

Hodit devítku je snem každého hráče. 
Osobně neznám nikoho, komu se to po-
vedlo. Já osobně mám rekord zavření na  

15 šipek. Na naší úrovni se pohybujeme ně-
kde okolo 18–30 šipek. Každý den je jiný 
a výkony na naší úrovni nejsou úplně stabil-
ní, což je důvod k dalšímu tréninku.

Jaké jsou vaše stěžejní šipkařské cíle?
Důležité je si vše užít a pobavit se.  

S tím chceme pokračovat v ligové soutě-
ži. Tým je silný a v porovnání s okolními 
týmy konkurenceschopný. Věříme, že i ve 

druhé lize se popereme o nejvyš-
ší příčky. Cíl je jasný: postoupit 
do první ligy. Jestli se nám to 
podaří hned v následující sezó-
ně, nebo až někdy v budoucnu, 
ukáže čas. Důležité je vytrvat, 
udržet v pohodě fungující tým  
a tím mít postavený základní 
kámen celého úspěchu. K tomu 
hledáme i sponzory, což jde ve-
lice těžko, ale už máme nějaké 
úspěchy. Samozřejmě jsme rea-
listi a pořád šipkoví amatéři, ne-
máme ambice ani výkonnost na 
profesionální úroveň. Ale kdoví, 
třeba najdeme v někom novém 

skrytý talent a náš tým poslouží jako od-
razový můstek k šipkařským výšinám  
a snům.

V pravém dolním rohu: Marek Jílek



Základní definicí cirkulární ekonomiky neboli oběhového hos-
podářství je takové využívání surovin, při němž se maximalizuje 
doba užívání výrobků a minimalizuje tvorba odpadu na konci ži-
votnosti. Při stávajícím trendu „lineárního“ nakládání se zdroji to 
působí jako střet podnikání s ochranou životního prostředí. Princip 
cirkulární ekonomiky se však snaží hledat cesty, jak využívat co 
nejvíce recyklovatelných materiálů, zpřehlednit jejich třídění a ná-
sledné zpracování, a to s přihlédnutím k ekonomické návratnosti  
a dlouhodobé udržitelnosti.

Na každého Evropana připadá přes 5 tun odpadu
Podle studie agentury McKinsey & Company z roku 2015 lze 

aplikací principů cirkulární ekonomiky v Evropské unii recyklací  
a omezením odpadů zásadně snížit dovoz surovin a do roku 2030 
ušetřit 1,8 bilionu eur. Ministerstvo životního prostředí uvádí ve své 
zprávě data Eurostatu, podle nichž v roce 2018 vzniklo v Evropské 
unii 2,32 miliardy tun odpadu, tedy v průměru 5,2 tuny na obyva-
tele. Největší podíl připadá na stavebnictví a demoliční odpady  
(36 %), následuje těžba (26 %). Průmysl, zpracování odpadu a vody 
a domácnosti tvoří přibližně po 10 %.

Průměrná produkce komunálních odpadů, tedy toho, co obča-
né vyhodí do popelnice, byla v roce 2019 v EU 509 kg na osobu,  
o dva roky dříve však 487 kg. Údaje za Českou republiku jsou nad 
evropským průměrem: za rok 2019 to bylo 551 kg odpadu na osobu.

Cirkulární ekonomika jako cesta do budoucnosti
V rostoucím množství odpadů se odráží také stále vyšší životní 

úroveň.
„Množství odpadů přímo odpovídá ekonomické úrovni nejen 

zemí, ale vypozorovat tuto spojitost lze i na úrovni jednotlivých kra-
jů České republiky,“ vysvětluje Radek Doležal, ředitel čáslavského 
Centra komplexního nakládání s odpady. „Jednoznačně nejvíce od-
padů z domácností v přepočtu na jednoho obyvatele generuje Pra-
ha, výrazně rostoucí trend vidíme i u nás ve Středočeském kraji.“

Oběhové hospodářství se proto týká nejen firem, ale i občanů, 
kteří již dnes mohou přispět ke snížení množství odpadů, popřípa-
dě důsledným tříděním podpořit jejich recyklaci. Dobře to ukazuje 
například systém v Čáslavi s dlouhou tradicí profesionálního odpa-

dového centra. Od roku 2004 firmu provozuje společnost AVE, kte-
rá zde pokračuje v budování moderního zázemí pro stále rostoucí 
potřeby na třídění a opětovné využití odpadů.

Základem je třídicí linka, jež v areálu za městem působí od roku 
2011. Aby se zbytečně nezvyšoval počet svozových automobilů  
a místa pro popelnice na recyklovatelný odpad nezabírala prostor, 
mají občané Čáslavi k dispozici pět hlavních typů nádob na tří-
děný odpad: modré na papír a karton, žluté na plast, hnědé na 
bioodpad a nechybějí kontejnery na sklo a na nápojové kartony. 
Mimoto ve městě funguje sběr kovů, textilu, jedlého oleje a tuku 
nebo elektrozařízení.

V ČR chybí zpracovatelé 
Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo v dubnu 2021 návrh 

fungování cirkulární ekonomiky v České republice v roce 2040, kde 
je stanoveno deset priorit, mezi nimiž přirozeně nechybí ani naklá-
dání s odpady. Odborníci však připomínají, že domácí systém je 
třeba zásadně vylepšit.

„V České republice je odpad stále považován za něco špatné-
ho, přitom bychom s ním měli zacházet jako se surovinou. Společ-
nosti zaměřené na profesionální zpracování odpadů již dnes doká-
ží zhodnotit spoustu odpadu a předat jej k druhotnému zpracování, 
ale chybí navazující firmy, které by třeba granulát z plastů využily  
a výrobky z něj uplatnily na trhu,“ říká Radek Doležal.

„Je to komplexní otázka, proto má smysl usilovat na úrovni 
výrobců o snížení počtu hlavních druhů plastů, aby bylo snazší je 
třídit a recyklovat,“ popisuje Radek Doležal. „Například u nás v Čá-
slavi ze žlutých popelnic můžeme předat k opětovnému využití jen 
přibližně 28 % odpadu, zbytek je takzvaný výmět, tedy nerecyklova-
telné plasty nebo zcela nevhodný obsah.“

I s výmětem si profesionálové na nakládání s odpady umějí 
poradit. Předají ho například jako alternativní palivo pro výrobu 
cementu. Ale pokud se má uvažovat o cirkulární ekonomice, je 
třeba více motivovat veřejnost, aby třídila ve větší míře a správ-
ně.

„Do roku 2030 se máme podle nových předpisů dostat na  
65 % využitelného odpadu,“ doplňuje Blanka Vančurová, vedoucí 
třídicí linky společnosti AVE v Čáslavi.

ODPADY 
JAKO SUROVINA 
V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE
Stále více prosazovaný trend udržitelnosti počítá s maximálním 
využíváním odpadů. Již dnes přední firmy na jejich zpracování 
upozorňují, že s profesionálním zázemím lze využít velkou část 
odpadků a v souladu s principy oběhového hospodářství je zno-
vu využít.

Průměrná produkce komunálních odpadů v EU činí 509 kg na oso-
bu, údaj za Českou republiku je nad evropským průměrem: 551 kg.
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#HUDBA, TRADICE A POŘÁDNÁ ŽRANICE

těší se na vás ▶
▼ Monika ABSOLONOVÁ

▽ POKÁČ

▼ Eva URBANOVÁ @BAROCK

▽ PEKAŘ

▼ ZUŠ BAND orchestr

▽ TURBO

▼ MIG 21

▽ ARAKAIN

nenechte si ujít ▶
▼ gastrofestival

▼ farmářský trh

▽ tradiční jarmark

▽ dětský koutek

◆ Otakarova BAŠTA

◆ VĚŽ sv. Petra a Pavla

o interpretech ▶



O otevření slavností se postará 
Monika Absolonová (13:15)
▶ A bude to zahájení ve velkém stylu. S populární zpěvač-
kou, herečkou a moderátorkou totiž vystoupí BOOM!BAND 
Jiřího Dvořáka, doprovodná kapela největších českých pě-
veckých hvězd, jako jsou Hana Zagorová, Helena Vondráč-
ková, Daniel Hůlka nebo Jiří Korn. Monika Absolonová po-
znala potlesk publika už v dětství. V sedmi letech začala 
zpívat v dětském sboru. Pěveckou průpravu v 90. letech zís-
kávala také díky učitelům zpěvu Lídě Nopové nebo Eduar-
du Klezlovi. Své pěvecké a herecké schopnosti naplno uká-
zala v muzikálech Dracula, Krysař či Kleopatra. V roce 2002 
získala Cenu Thálie za hlavní roli v muzikálu Funny Girl. 

Pokáčovy vtipné písně (14:30)

▶ Mezi potvrzenými interprety Čáslavských slavností na-
jdeme také Ing. Jana Pokorného, kterého bude většina hu-
debních fanoušků znát spíše jako Pokáče. Tvorbu populár-
ního písničkáře můžeme vesměs označit za moderní folk, 
ve kterém vtipné texty plné nadhledu dokresluje akustická 
kytara. Jeho písničky založené na sarkasmu jsou přijímány 
komerčními rádii, hudebními televizemi i promotéry nej-
větších festivalů v Česku. Pokáč má na svém kontě tři ofi-
ciálně vydaná alba. Mezi jeho největší úspěchy patří napří-
klad nominace v anketách Český slavík a Ceny Anděl nebo 
platinové desky za alba Vlasy i Úplně levej. 

Hvězda operního nebe Eva Urbanová 
se představí v rockové poloze (15:45)

▶ Sopranistka Eva Urbanová koncertovala ve věhlasných 
operních domech, jako jsou milánská La Scala, San Fran-
cisco Opera nebo dokonce Metropolitní opera v New Yor-
ku. Mezi její nejvýznamnější ocenění patří Cena Thálie nebo 
medaile Za zásluhy o stát v oblasti umění. První dáma české 
operní scény v letošním roce slaví 35 let na scéně a v Čásla-
vi to bude jistě bouřlivé. Před publikem se představí s roc-
kovou formací Barock v čele s kytaristou kapely Čechomor  
a frontmanem kapely AC/CZ Adamem Malíkem. Těšit se 
tak můžeme na hity Scorpions, Nightwish, Nazareth, Billyho 
Idola nebo Queen, ale třeba také Andrey Bocelliho.

Dobří „pekaři“ se vracejí (17:00)

▶ Prostor pod pódiem plný roztančených lidí – jeden  
z nejhezčích pohledů na hudebních akcích. A co teprve, 
když tančí celé čáslavské náměstí? O to se po třech letech 
opět postará pop-folková kapela s rockovou energií Pekař. 
Frontmanem skupiny je absolvent Střední odborné školy 
pedagogické v Čáslavi Petr Toms Štolba, který pod pseudo-
nymem Pekař vystupoval zpočátku jako sólový interpret.  
O rozdílu mezi hraním v úvodu kariéry a vystupováním  
s kapelou pohovořil pro březnové vydání Čáslavských no-
vin v roce 2020: „Ten rozdíl je nepopsatelný, věřím, že by mě 
fanoušci poslouchali, i kdybych hrál jen s kytarou, tak jako 
na začátku, ale takhle jsem pyšný, že jsou ty písničky úplný  
a valí se z pódia jako vlak. Jako mašina.“ 

Originální aranžmá známých hitů 
v podání ZUŠ BAND orchestr (18:15)
▶ Co by to bylo za Čáslavské slavnosti, kdybychom nepo-
čítali s místním želízkem v ohni? Není jím nikdo jiný než 
parta mladých muzikantů zdejší ZUŠ Jana Ladislava Dusí-
ka. Orchestr založil zkušený muzikant a učitel ZUŠ Vladimír 
Jelínek na žádost ředitele Jiřího Tlapala v listopadu 2009.  
A ve kterých hudebních směrech se čáslavský ZUŠ BAND 
cítí jako ryba ve vodě? O tom pohovořil Vladimír Jelínek 
pro Čáslavské noviny v únoru 2017: „Řekl bych, že pevni  
v kramflecích se cítíme v moderních i starších popovějších 
písních, kde vytváříme aranžmá pro dechové nástroje se 
šlapajícím, někdy až rockovým rytmickým základem.“ 

Fanoušky českého bigbítu 
potěší kapela Turbo (19:30)
▶ Čáslavským náměstím opět zazní nadčasové hity jako 
Chtěl jsem mít, Hráč nebo Láska z pasáží. Přestože kapela  
v minulém roce oslavila již 40 let od svého založení, vy-
dávání nových alb a neúnavné koncertování dokazují, že 
rozhodně nepatří do starého železa. Skupinu v současnos-
ti tvoří Jiří Lang (bicí, zpěv), Petr „Bob“ Šťastný (baskytara, 
vokály), Karel Mecner (klávesy, vokály) a lídr kapely Miroslav 
Chrástka (zpěv, kytara), který před devatenácti lety nahra-
dil legendárního Richarda Kybice. Ten v roce 2003 prohrál 
svůj boj s rakovinou. Za nejzásadnější alba jsou označová-
ny Hráč (1987) a Turbo ’88 (1988). Obě desky byly oceněny  
2. místem v anketě Zlatý slavík.

Mig 21 roztančí Čáslavské slavnosti (20:45)

▶ Pravděpodobně se nenajde mnoho lidí, které minula 
tvorba jedné z nejznámějších českých kapel Mig 21. Kdo 
by neznal hitovky jako Snadné je žít, Malotraktorem nebo 
Kalhotky si sundej? Hlavním členem posádky je zpěvák, 
textař a herec Jiří Macháček. Herecky exceloval například 
ve filmech Samotáři, Jedna ruka netleská nebo Muži v na-
ději. Koncerty kapely jsou zárukou osobité energické show 
napěchované chytlavými melodiemi s hravými a vtipnými 
texty. Kapela, která sama o sobě hovoří jako o chlapecké 
taneční, pěvecké a striptérské skupině z Prahy 5-Smícho-
va, je jednou z nejznámějších formací v historii Čáslavských 
slavností.   

Křiváky oprášit, vlasy rozpustit. 
Na Čáslav se řítí Arakain (22:00)
▶ Arakain můžeme bezpochyby označit za jednu z nej-
známějších metalových kapel Česka. Její začátky se datu-
jí do roku 1982, kdy se rozpadla formace Apad. Následuje  
40 let plných radosti z vydávání alb a vyprodaných koncer-
tů, ale také méně pozitivních mezníků v podobě personál-
ních změn nebo nepřijetí komunistickým režimem. S Ara-
kainem se o svá pódia podělily světově známé skupiny jako 
Judas Priest, Helloween, HammerFall nebo Guano Apes. 
Nejen skalním fanouškům se ve spojitosti s Arakainem jis-
tě vybaví Aleš Brichta a Lucie Bílá.

17. 9. 2022
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Ohlédnutí za výstavou 
mycelium / NOVA FORMA 2

Výstava mycelium / NOVA FORMA 2 se těšila hojnému zájmu hostů, 
komentované prohlídky využilo mnoho zvídavých návštěvníků. Dernisáž-
ní víkend 25. a 26. června ukončí čáslavskou část projektu, druhá část  
v prostoru Pragovky v pražských Vysočanech – potrvá do 28. srpna. =amk=

24  Kultura

Noc muzeí a galerií v Gumárně
V Gumárně se poprvé uskutečnila Noc muzeí a galerií, v pátek 

27. května. Přes počáteční nepřízeň počasí se postupně zaplnil 
zastřešený prostor na dvoře Gumárny, v němž proběhl koncert 
hudebníků, kteří mají vztah k Čáslavi. Natálie Hošková a Petr Ma-
rek, Pavel Šenkapoun a skupina ZETMY (Tomáš Blahák – zpěv, 
David Nykodým – klávesy, Michal Vacek – bicí). Noční promítání  
a koncertní improvizace Petra Wajsara vykouzlily v setmělé vý-
stavní hale příjemnou, až magickou atmosféru.

V Gumárně bude v září 
vystavovat Eugenio Percossi

Multimediální umělec Euge-
nio Percossi se narodil ve městě 
Avezzano nedaleko Říma, v sou-
časnosti žije na zámku v Třebe-
šicích u Čáslavi. V roce 1991 po-
prvé navštívil Prahu. Od té doby 
uběhlo 31 let a Eugenio se během 
nich stal nedílnou součástí české 
výtvarné scény. Je umělcem, kte-
rý používá široký výrazový rejstřík. 
Jeho malby dokáží být realistické, 
ale i abstraktní, pracuje s různými 
materiály – například s modelí-
nou nebo květinami a trny. 

Překrásný park, který obklopuje třebešický zámek, je rovněž 
Eugeniovým mistrovským, mnohaletým dílem. Zahrada plná kvě-
tů, komponovaných travnatých a vodních ploch poskytuje ma-
lebný prostor plný instalací a děl významných umělců (Kryštof 
Kintera, Jiří David, Jan Šerých, atd.).

Eugenio uspořádal celou řadu samostatných výstav jak  
v České republice, tak i v Itálii. S jeho instalací na téma Co je 
svoboda jsme se v Čáslavi setkali na výstavě Kostky v Gumárně 
v roce 2020. 

První samostatná výstava Eugenia Percossiho v Čáslavi bude 
otevřena 10. září od 18 hodin v Klubu Gumárna. 

Více na www.novaforma.art.



Muž s tradičním čes-
kým jménem, ale mno-

hem méně obvyklým 
osudem se narodil  
v čáslavské Formíko-
vě ulici. Jeho otec, po-

voláním kovář, nedlou-
ho poté zemřel a rodina 

se ocitla ve svízelné finanční situaci. An-
tonínu Růžičkovi se přesto podařilo dostat 
se na Uměleckoprůmyslovou školu v Pra-
ze, byť i zde v prvních letech svých studií 
často třel bídu s nouzí. Učitelé naštěstí pro 
něj rozpoznali jeho výrazný výtvarný talent 
a zásadním způsobem se zasadili o to, že 
v budoucnu proslul jako vynikající český 
malíř, především portrétista. Namaloval na-
příklad i jednu z opon zrekonstruovaného 
Dusíkova divadla.

Otec pozdějšího profesora Milana Mi-
kana nejprve vyučoval na několika střed-
ních školách přírodopis a později pracoval 
jako školní inspektor. Pověstné jablko  
v tomto případě nepadlo daleko od stro-
mu. V Čáslavi narozenému Milanu Mi-
kanovi ovšem učarovala především ma-
tematika. Také on své znalosti předával 
studentům, které čekala zkouška z dospě-
losti, v Praze a Uherském Hradišti. Postu-
pem let se sice přesunul na vysoké školy 
a věnoval se vědecké činnosti, zároveň se 
ale snažil o popularizaci svého nesnadné-
ho oboru. Odborník na klasickou algebra-
ickou i diferenciální geometrii proto vystu-
poval třeba i v rozhlase. 

Rodák z Heřmanova Měštce Josef 
Havelka se během studií filozofie a práv 
v Praze seznámil významnými českými 
vlastenci, mezi nimiž figurují jména jako 
Václav Hanka, Karel Ignác Thám nebo 
Jan Nepomuk Štěpánek. Havelkova čá-
slavská stopa je ohraničena roky 1814 
a 1817, kdy zde působil jako vychovatel. 
Věnoval se hlavně společenským a poli-
tickým otázkám, mimo jiné jako úředník  
a později rada krajského soudu. Přede-
vším v době svých studentských let ovšem 
psal i kratší prozaické texty, humoristické 
básně a byl i schopným překladatelem  
z němčiny. Ve Stavovském divadle se ne-
zřídka ujal role tzv. nápovědy.

07/08
2022

MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA 
ČÁSLAV 
Husova 291, 286 01, Čáslav, 
T +420 327 312 207

PROGRAM
KLOBOUKY A JINÉ POKRÝVKY HLAVY 
výstava ze sbírek Městského muzea Čáslav 
KDY: 14. 6. – 31. 7. 2022  
KDE: výstavní síň, nám. J. Žižky z Trocnova  
Otevřeno: út–ne 10–12, 14–17 
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA  
KLOBOUKŮ SALONU MELUZÍNA
módní přehlídka k výstavě  
Klobouky a jiné pokrývky hlavy
KDY: 23. 7. 2022 v 10:30
KDE: výstavní síň, nám. J. Žižky z Trocnova
SKORO MĚSÍC ZRUČSKÉ  
FOTOGRAFIE V ČÁSLAVI
výstava členů fotoklubu Zruč nad Sázavou
KDY: 9.–28. 8. 2022
KDE: výstavní síň, nám. J. Žižky z Trocnova 
Otevřeno: út–ne 10–12, 14–17 h
BITVA U CHOTUSIC 1742
KDY: 1. 4. – 30. 9. 2022  
KDE: muzeum, Husova 291
Otevřeno: út–ne 9–11, 12–17 h     
OSOBNOSTI ČÁSLAVSKA – co se do kalen-
dáře vešlo i nevešlo… výstava prací žáků 
výtvarného oboru ZUŠ J. L. Dusíka v Čáslavi 
pod vedením Renaty Janouškové
KDY: 8. 4. – 31. 10. 2022 
KDE: galerie, Jeníkovská 222 
Otevřeno: út–so 10–12, 14–17 h
VÝTVARNÍCI ČÁSLAVSKA VE SBÍRKÁCH 
MĚSTSKÉHO MUZEA   
cyklus drobných výstavek věnovaných výtvar-
níkům Čáslavska . Druhá výstavka ukazuje 
práce Pavla Formana.
KDY: 20. 5. – 6. 8. 2022
Třetí výstavka ukazuje práce Jarmily Englän-
derové-Životské.
KDY: od 9. 8. 2022
KDE: galerie, Jeníkovská 222 
Otevřeno: út–so 10–12, 14–17 h 
KNIHOVNA, KOSTELNÍ NÁM. 197
každý čtvrtek od 9:00 do 11:00 Klub maminek 
s dětmi
VLASTIMIL VONDRUŠKA: 
Oldřich z Chlumu – román a skutečnost 
přednáška a beseda s autorem 
KDY: 24. 8. 2022 v 18:00
Rezervace: eliasova.knihovna@meucaslav.cz
Tel: 327 300 261 
KAPACITA JE OMEZENÁ!!!
Vstupné 50 Kč.
Změna programu vyhrazena.
Sledujte naše webové stránky, 
Facebook a Instagram! 
www.muzeumcaslav.cz, FB @muzeumca-
slav, IG @mestskemuzeumcaslav
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Pivo, nebo víno?
Mám rád iontové nápoje. Takže pivo i víno 
jsou dobrá volba, ale kdybych si měl přece 
jenom vybrat, tak v Čechách pivo, na Moravě 
víno.

Matematika, nebo dějepis?
Mám rád pohádky a vyprávění, proto jsem 
studoval historii, která by měla poučit další 
pokolení, aby se již neopakovala různá his-
torická zvěrstva. Ale když vidím, co se děje 
v současné době na Východě, měl jsem si 
raději vybrat matematiku.

Kniha, nebo film?
Jsem poslední dobou dosti zaneprázdněný, 
proto dám přednost filmu.

Slané, nebo sladké?
Každý, kdo mě zná, ví, že nejsem na sladké… 
Ale někdy!

Hory, nebo moře?
Miluji obojí, ale preferuji teplejší klima.

Kino Miloše Formana, nebo Dusíko-
vo divadlo?
Teď bývám častěji v Dusíkově divadle, kde 
zkoušíme s ochotníky novou hru.

Kočka, nebo pes?
Momentálně nás ochraňuje maltézský psík. 
Sice malého vzrůstu, ale je to dobrý alarm.

 Pop, nebo rock?
Nemám vyhraněný vkus, poslouchám, co se 
mi líbí. I vážnou hudbu.

 Po Čáslavsku autem, nebo pešky?
Věčně nestíhám, „chvátám, chvátám, ne-
mám chvíli klid“, proto autem.

Čáslav v létě, nebo Čáslav v zimě?
Každé roční období má své čaro, ale v Čásla-
vi preferuji léto.

JIŘÍ ŽALOUDEK
Čáslavský zpovědník 

Jiřího Žaloudka provází pověst nejdéle zá-
vodícího profesionálního českého strong-
mana a držitele celé řady domácích rekordů. 
Co na sebe jeden z bezesporu nejsilnějších 
mužů nejen v Čáslavi prozradil v našem tra-
dičním zpovědníku?

IM

IM
Osobnosti Čáslavska

Antonín Růžička 
6. 7. 2022 – 135 let od narození

Milan Mikan 
16. 7. 2022 – 130 let od narození

Josef Havelka 
19. 8. 2022 – 230 let od narození
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Petra HrubišováNOVINKY v knihovně – červen 2022
Billy Summers – Stephen King
Billy je jedním z nejlepších ostřelovačů 
na světě, vyznamenaný válečný veterán  
z Iráku, Houdini, pokud jde o mizení po do-
končení práce. Co by se tedy mohlo poka-
zit? Nová Kingova kniha je 
částečně detektivkou a vá-
lečným příběhem, ale také 
románem o lásce, štěstí, 
osudu a složitém hrdinovi, 
který stojí před poslední 
možností vykoupit se.

Dědictví – Miguel Bonnefoy 
Miguel Bonnefoy nevypráví jen fiktivní 
ságu rodu Lonsonierů, ale také příběh 
vlastní rodiny, příběh Francouzů, kteří na-
vzdory vzdálenosti v čase i prostoru svůj 
původní domov vlastně nikdy neopustili. 
Přesně mířenými slovy, poetickým, magic-
kým i syrovým jazykem vtahuje čtenáře do 
osudů výjimečných, svo-
bodomyslných a vášni-
vých mužů a žen, kteří na 
cestě za svými sny někdy 
klopýtají, ale nikdy z ní 
neuhýbají. Ani když jim ji 
zkříží velké Dějiny.

Konec dobrý – Irena Dousková 
Drtivý příběh rozbitého dětství a neodvrat-
ného rozkladu jedné rodiny. Tři bratři se 
vracejí na rodinnou chatu u jezera, kam se 
dvacet let žádný z nich ne-
odvážil. Přivážejí s sebou 
urnu s popelem a chystají 
se tu splnit matčino neče-
kané poslední přání. Spo-
lečná cesta je však prove-
de nejen důvěrně známou 
krajinou, ale také časem.

Zimování – Katherine Mayová 
Někdy náš život ztratí směr. Náhlá nemoc, 
úmrtí milované osoby, rozchod, ztráta 
zaměstnání nebo jiná nepředvídatelná 
událost způsobí, že se náš 
svět obrátí vzhůru nohama. 
Katherine Mayová tato těž-
ká období nazývá zimová-
ním. Kniha je osobním vy-
právěním o transformační 
síle odpočinku, protkaným 
poučeními z mytologie i pří-
rody.

365 – Gastromapa Lukáše Hejlíka   
Úspěšný gastroprůvodce Lukáše Hejlí-
ka se jmenuje 365, a to hned z několika 
důvodů – na knize pracoval 365 dní, má  

365 stran, ale především při-
náší 365 tipů ze všech čes-
kých luhů i moravských hájů. 
Hejlík podniky rozřadil do  
31 kapitol, které vás vypraví 
na výlet, další zavedou na 
snídani, na rychlý oběd, na 
jídlo z foodtrucku nebo za 
tím největším zážitkem! 
 
Lavička – Saskia Sarginsonová
Tenhle příběh začíná na konci. Cat čeká 
na Sama na lavičce v londýnském parku 
Hampstead Heath. Přijde? Před deseti lety 
tady uzavřeli dohodu: ještě 
jednou se sejdou, a buď je-
jich láska definitivně skončí, 
nebo začnou znovu. Začali 
už vlastně několikrát – popr-
vé před víc než dvaceti lety 
na druhé straně zeměkoule. 
Neměli se do sebe nikdy za-
milovat – jenže se to stalo,  
a právě tak často, jako je život od sebe 
vzdálil, je zase přivedl k sobě.

Ruce v hlíně 
Příručka pro malé zahrad-
níky. Ať už žiješ ve městě, 
nebo na venkově, tato knížka 
plná inspirativních nápadů tě 
naučí pozorovat a prozkou-
mat přírodu od jara do zimy. 
Zjistíš, jak pohodlně ubytovat 
hmyzí rodinku nebo kdy je 
vhodná doba na zasetí semínek. Pomocí 
jednoduchého návodu si vyrobíš vlastní 
terárko i krmítko pro ptáčky.

Vlastimil
Vondruška:
Oldřich z Chlumu -
román a
skutečnost.
24. SRPNA V 18.00 HODIN -
PŘEDNÁŠKA A BESEDA S AUTOREM

REZERVACE: ELIASOVA.KNIHOVNA@MEUCASLAV.CZ
TELEFON: 327 300 261
KAPACITA JE OMEZENÁ.
VSTUPNÉ  50 KČ.

Městské muzeum a knihovna Čáslav
Kostelní nám. 197 
Čáslav

Čtení pro teenagery 
tentokrát z fantasy žánru:

LETNÍ VÝPŮJČNÍ DOBA

od 7. 7. do 31. 8. 2022

Oddělení pro dospělé 
Oddělení pro děti a mládež

pondělí 
úterý      
středa    
čtvrtek  
pátek  

9–11:30
zavřeno  
9–11:30
9–11:30
9–11:30

12–17

12–17
12–15
12–15

• Čtvrteční klubík pro nejmenší  
od 9 do 11:30 pokračuje. 

• Ve dnech 4., 5. a 6. července 
bude knihovna uzavřena.

Kostelní nám. 197  
knihovna@meucaslav.cz 

+420 327 300 262
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Netradiční mezinárodní dny
Mezinárodní den dětí, Mezinárodní den žen nebo Svátek práce známe 
všichni a většina z nás by k nim zřejmě zvládla doplnit i správné datum. 
Celosvětově ovšem existují stovky dalších mezinárodních dní, které na 
svůj věhlas nebo obecné přijetí teprve čekají. Jsou mezi nimi takové, o je-
jichž oprávněnosti není pochyb, ale i úplné kuriozity. Co všechno můžeme 
slavit v červenci a srpnu?

Volný čas

Sudoku pro zábavu 
tentokrát trojitá výzva

6. července
Světový den polibku
Není polibek jako polibek. Určitě lí-
báte jinak svého životního partnera
a jinak své rodiče. Prakticky každé
políbení se však dá označit za zdra-
ví prospěšné, fyzicky i psychicky.
A pozor! Vědci zjistili, že během
minutového líbání člověk spálí přes
šest kalorií.

9. července
Světový den veterinárních lékařů
Svůj svátek mají nejen tisíce druhů
zvířat, ale také lidé, kteří pečují o jejich
zdraví. Klidně tedy v tento den zanes-
te nějakou drobnost svému veteriná-
ři. A chybu neuděláte ani v případě, že
se rozhodnete vzít svého domácího
mazlíčka na dlouhou procházku. Pre-
vence je základ!

20. července
Mezinárodní den šachu
Historie šachu sahá až do pátého
století a ani mezinárodní den této hry
není žádnou novinkou. Letos už se
slaví 56 let. Popularita šachu navíc
ani v době nespočtu „modernějších“
lákadel neklesá. Před 64 černobílých
políček pravidelně usedá více než
600 milionů nadšenců!

2. srpna
Den suchého zipu
Za původce suchého zipu bývá často
považována NASA, ve skutečnosti se
jedná o triumf švýcarského vynálezce
Georgese de Mestrala. Vyjmenovat
obory, kde se dodnes tato prostá po-
můcka používá, by zabralo velký kus
těchto novin. I ona má každopádně
svůj den.

13. srpna
Den leváků
Doba, kdy bylo používání levé ruky na-
místo pravé považováno za čaroděj-
nictví, je dávno za námi. Nic tak kvůli
této „výjimečnosti“ nehrozí třeba Ba-
racku Obamovi, Billu Gatesovi nebo
Martině Navrátilové. Důvod k oslavě
má 13. srpna zhruba každý desátý
člověk na planetě.

16. srpna
Mezinárodní den rumu
I na rum dozajista sedí pořekadlo,
které vidí v alkoholu pověstnou „met-
lu lidstva“. Jeho celosvětová roční
spotřeba se přesto počítá na biliony
litrů a nadále vznikají nové a nové dru-
hy. Má cenu přemýšlet, jaký způsob
oslavy jeho mezinárodního dne je ten 
nejvhodnější?

IM

PŘIHLÁŠKY na vlasak@cmuz.cz nebo 327 312 042.

Na vědomost se dává, 
že slavnostně otevíráme 

Otakarovu baštu
2. července od 10:00 do 13:00.

Účínkující: Melissa a Potomci zlatého třmene  
Připraven bude dobový program  

a občerstvení. 

Více informací v infocentru a na sociálních sítích. 
FB: Infocentrum Čáslav 

FB: Čáslav – město, které máme rádi 

POZVÁNKA NA AKCE VČELY ČÁSLAVSKÉ
Vážení čtenáři, doufáme, že dru-

há polovina roku proběhne bez ome-
zení. Nicméně doba covidová nás 
přiměla k tomu, že přednášky nahrá-
váme, takže většinu z nich, i ty ne-
dávné, si můžete pustit ze záznamu 
na YouTube kanále našeho spolku. 
Náš plán je následující:

V úterý 20. září přijede emeritní 
starosta našeho spolku profesor 
Petr Charvát s přednáškou Staré 
pověsti české dnes, jež bude pre-
zentací stejnojmenné knihy, kterou 
v letošním roce vydalo nakladatel-
ství Vyšehrad. V sobotu 1. října si již 
tradičně připomeneme Mezinárodní 
den archeologie akcí Archeologic-
ké hrátky na Hrádku. Na 18. října 
si připravil přednášku o založení 
Čáslavi člen výboru spolku David 

Nykodým. Poslední letošní před-
náška se sice bude trochu vymykat  
z našich obvyklých témat, ale doufá-
me, že i dendrochronologie si najde 
své příznivce. V úterý 15. listopadu 
přijede z Brna pan inženýr Josef Kyn-
cl a vystoupí na téma Životní prostře-
dí v zrcadle letokruhů. V závěru roku 
se sejdeme v sobotu 10. prosince 
v 15 hodin v kostelíku sv. Bonifáce 
v Lochách na tradičním adventním 
koncertě. Účinkovat bude Caritas, 
komorní pěvecký sbor ZUŠ Kutná 
Hora, pod vedením sbormistra Jana 
Drahoty.

Závěrem připomínáme, že letos 
vyšlo páté číslo Zpráv, které jsou  
k dostání v Městském muzeu Čáslav 
za 150 Kč (pro členy u Drahomíry No-
vákové za 100 Kč).
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Dne 16. srpna 2022 
by se dožil 80 let 

náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, 

pan 

Antonín Vebr
S láskou a bolestí v srdci 

vzpomíná rodina. 

Dne 26. 7. 2022 uplyne 22 let 
od chvíle, 

kdy nás opustil 
pan 

Karel Paták 
z Vodrant

S láskou stále vzpomínají syn 
Milan, dcera Hana s rodinami.

Ráda bych poděkovala celému kolektivu 

mateřské školky v Husově ulici za vše, 

co dělají pro naše děti, za vstřícnost, 

ochotu, lásku a rozvoj. 

Děkuji, Jana Šimonová

Dne 5. 7. uplyne 14 let od úmrtí 

paní 

Gabriely Dlouhé 
rozené Jurčíkové

Vzpomínají děti s partnery, 
vnoučata, otec  

a sourozenci s rodinami.

Dne 5. 6. 2022 uplynul jeden 
smutný rok ode dne, kdy nás 

navždy opustila naše milovaná 
manželka, maminka, babička 

a prababička, 
paní 

Miloslava Vančurová
S láskou stále vzpomínají manžel 

a děti s rodinami.

Dne 5. 7. 2022 uplyne 2. smutný 
rok ode dne, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, 

tatínek a dědeček, 
pan 

František Hruška 
Stále vzpomínají manželka 

Ludmila, synové Mirek  
a Dan s rodinami.

Dne 19. 7. 2022 oslaví 

paní 

Marta Krejzová 
z Čáslavi 

své krásné 100. narozeniny. 
Přejeme hodně zdraví a život-
ního optimismu. Petr, Markéta, 
Terezka a Tomášek z Červe-

ných Peček.

24 732

(Čáslav 4)

Statistika
Květen
2022

(Čáslav 9)

Kdo tě znal, jen v dobrém vzpomene, 
kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

Společenská inzerce

gratulace a poděkování

www.fenix-doprava.cz

Volejte: 725 974 57180 000 Kč
Náborový příspěvěk

Řidičský průkaz C, C+E
Kartu řidiče
Profesní průkaz
Pracovitost a spolehlivost
Slušné jednání se zákazníkem

Požadujeme:

Přijmeme řidiče MKD

Mezinárodní autodoprava a spedice

Dne 16. 7. 2022 
uplynou 3 roky od chvíle, 

kdy nás bez slůvka rozloučení 
opustila 

paní

Hana Míšková
z Čáslavi

S láskou vzpomínají dcery, 
vnoučata a pravnoučata.

Čas plyne a bolest v srdci zůstává…
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RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč

VYSOCE 
KONCENTROVANÝ 
PROSTŘEDEK 

DOSTUPNÉ V PRODEJNĚ 
i na e-shopu zeniteshop.cz

KONCENTROVANÝ
PROSTŘEDEK
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eshop       superpodlaha.cz

PODLAHÁŘSKÝ SERVIS

LLEETTNNÍÍ  VVÝÝPPRROODDEEJJ

725806794 / caslav@koberceadam.cz
Pražská 162 ( areál Zenit), Čáslav

NAD 2.000,-

Vrdy

Hledáme kolegy na výrobní
                          i technické pozice

Uplatnění je možné i bez předchozích zkušeností 
z výroby, zaškolení na konkrétní pozici samozřejmostí.

 stabilita a zázemí německého rodinného koncernu
 odpovídající mzdové ohodnocení pro dané pozice
 osobní ohodnocení, půroční firemní bonus
 5 týdnů dovolené, dotované stravování

Zašlete životopis nebo zanechte Váš kontakt. 
Aktuální přehled otevřených pozic najdete na:

www.prace-goldbeck.cz

Největší evropský výrobce 
železobetonových prvků 
pro stavby rodinných 
i parkovacích domů 
a průmyslových hal.

+420 777 463 008
prace@goldbeck.cz

93_136_Caslavske_noviny.indd   193_136_Caslavske_noviny.indd   1 5. 4. 2022   17:30:035. 4. 2022   17:30:03
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RRUUČČNNÍÍ  MMYYTTÍÍ

ČČIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  VVOOZZŮŮ

660055  229966  558866

Čáslav Jeníkovská 1815

Michaela
Kalašová
R E A L I T Y  S  Ú S M Ě V E M

W W W . M I C H A E L A - K A L A S O V A . C Z

Uvažujete o prodeji své nemovitosti ? 

PRODEJ NEMOVITOSTI
SI ZASLOUŽÍ
KOMPLETNÍ SERVIS

T E L . :  6 0 3  2 1 8  8 4 4

Zajistím Vám kompletní servis od
profesionální prezentace
nemovitosti, propagaci, až po
právní a realitní servis.

Společnost TopolWater, s.r.o., významný výrobce čistíren odpadních vod s více než 30-ti letou tradicí.

Hledáme pracovníky na tyto pozice:
Montér technologií čističek odpadních vod
na montáže technologií čističek odpadních vod (ČOV)
Požadujeme: Technické myšlení - orientace v technické dokumentaci, schopnost samostatné práce, řidičský průkaz sk. B, zkušenosti s montážemi 
výhodou, ne však podmínkou. Platové ohodnocení dle kvali�kace a schopností pracovníka (čisté příjmy za základní pracovní dobu po zapracování      
30 - 33 000 Kč).

Elektromontér
na elektroinstalace ČOV a výrobu rozvaděčů
Požadujeme: technické myšlení, orientace v technické dokumentaci, schopnost Vzdělání v oboru elektro, vyhláška č. 50/1978 Sb. min. §5, 
samostatné práce, řidičský průkaz sk. B, zkušenosti s elektroinstalacemi a montážemi výhodou, ne však podmínkou. Platové ohodnocení dle 
kvali�kace a schopností pracovníka (čisté příjmy za základní pracovní dobu po zapracování 31 - 35 000 Kč).

Servisní technik domovních čističek odpadních vod
na servisní zásahy u zákazníků domovních čističek odpadních vod
Požadujeme: Výuční list, technické myšlení, orientace v technické dokumentaci, schopnost samostatné práce, ochota učit se, řidičský průkaz sk. B,  
osvědčení z §5, 6 výhodouvyhlášky č. 50/1978 Sb. , ne však podmínkou. Platové ohodnocení dle kvali�kace a schopností pracovníka (čisté příjmy za 
základní pracovní dobu po zapracování 29 - 31 000 Kč).

Nabízíme: 
�louhodobé perspektivní zaměstnání v prosperující �rmě s možností pro�esního a kariérního růstu. Moderní technické zázemí a vybavení pracovišť. 

Možnost pracovních cest do zahraničí. 
�ene�t�: 

Stravenky v hodnotě 150 Kč, příspěvek na penz�ní pojištění 5� z hrubé mzdy, 5 týdnů dovolené  (v závislosti na odpracovaných letech). 

TopolWater, s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav, Tel. 327 582 832, email: personalni@topolwater.com
www.topolwater.com 
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www.fenix-automycka.czPod Nádražím 1608, Čáslav

OTEVŘENONONSTOP
Automycka

Pod Nádražím 1608, Čáslav, 286 01
tel. 606 603 455
fenix@fenix-doprava.cz

Kontaktní údaje:
Pronájem plochy, nebo paletového místa 
Možnost rozvozu zboží po celé ČR a Evropě
Dle požadavků doplníme regálový systém
Kapacita 3.500 paletových míst
K dispozici od října 2021

Nabídka:

ČÁSLAV

PRONÁJEM SKLADOVÝCH PROSTOR

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

ŠKODA Plus prověřené ojeté vozy nejen prodává, ale 
i vykupuje. Začněte s prodejem svého  ojetého vozu 
jednoduše, během pár kliknutí na webu skodaplus.cz nebo 
nás neváhejte  kontaktovat telefonicky. ŠKODA Plus mění 
minusy ojetých vozů na plusy. ŠKODA  

PLUS
Vykoupíme váš  
ojetý vůz

Ilustrační fotografie

 

Anténní, satelitní a zabezpečovací
technika

Ing. Stoček Zdeněk
J. Jungmanna 851
Čáslav
tel. 736 778 938
www.zs-servis.cz
e-mail stocek@ zs-servis.cz

V nabídce programy všech satelitních operátorů
včetně internetové televize

za zajímavé ceny

 Instalace + vybavení

Prodej, montáž, servis  -  vše na jednom místě

Nebuďte už inkognito! Máte firmu v Čáslaví či okolí,  
nabízíte služby a potřebujete dát o sobě vědět? Máme pro vás 
řešení! Neváhejte a využijte inzerce v Čáslavských novinách!
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Obec Brambory leží na úpatí Železných hor. Patří k nejmenším obcím kutnohorského okresu a k 1. 1. 2021 měla 120 trvale žijících obyvatel v šedesáti rodinných domech.

